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Þú þekkir okkur af gæðunum - og lága verðinu! 

Fjölnotatæki - lita og s/h 

Laserprentari 

Ljósritunarvél 

Skanni 

Faxtæki 

Hagkvæm í rekstri 

Spjaldtölvur 

OliPad  3 spjaldtölvur - Android 4 

10,1” skjár 

Þunnar og þægilegar 

Fá frábæra dóma í Viðskiptablaðinu 

Saga EuroviSion20:00 Spurningabomban20:05 Family guy20:10 pEpSi dEildin16:55 ThE brEak-up20:15
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08:05  malcolm in The
 middle (4:22)

08:30  Ellen (147:170)

09:15  bold and the
 beautiful 
09:35  doctors (83:175)

10:15  Celebrity apprentice 
11:50  The mentalist (1:22)

12:35  nágrannar 
13:00  Stóra þjóðin (3:4)

13:30  Jack and Jill vs.  
the World 

15:05  Sorry i’ve got no 
head 

15:35  leðurblökumaðurinn 
16:00  Scooby-doo! leyni-

félagið 
16:25  Ævintýri Tinna 
16:50  bold and the
 beautiful 
17:10  nágrannar 
17:35  Ellen (148:170)

18:23  veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  veður 
19:20  Simpson
 -fjölskyldan (14:22)

19:40  Týnda kynslóðin (34:34)

20:05  Spurningabomban
Logi Bergmann Eiðs-
son stjórnar þessum stór-
skemmtilega spurningaþætti 
þar sem hann egnir saman 
tveimur liðum, skipuðum 
tveimur keppendum hvort, 
sem allir eiga það sameig-
inlegt að vera í senn orð-
heppnir, fyndnir og fjörugir og 
þurfa að svara laufléttum og 
skemmtilegum spurningum.
20:55  american idol (36:37)

21:40  american idol (37:37)

23:10  The nines 
00:50  drunkboat 
02:25  into The blue 2:
  The reef 
03:55  babylon a.d. 
05:35  Fréttir og
 Ísland í dag 

06:00  pepsi maX tónlist 
08:00  dr. phil 
08:40  pepsi maX tónlist 
15:15  Charlie’s angels (8:8)

16:00  necessary  
roughness (7:12)

16:45  how to be a 
gentleman (1:9)

17:10  The office (6:24)

17:35  dr. phil 
18:15  royal pains (2:16)

19:00  minute To Win it 
19:45  The ricky gervais 

Show (4:13)

20:10  Family guy (4:22)

Peter 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 (22:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu.
21:00  The voice (8:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. Í 
stjörnum prýddan hóp dómara 
hafa bæst Shakira og Usher.
23:30  killers 
Spencer er þrautþjálfaður 
leigumorðingi sem starfar á 
alþjóðlegum velli fyrir banda-
rísk yfirvöld við að leysa ýmis 
verkefni. En eftir að hann 
kynnist hinni heillandi Jen 
ákveður hann að setjast í 
helgan stein. Þau gifta sig og 
flytja inn í fallegt úthverfahús. 
Þremur árum seinna kemst 
Spencer að því að hann er 
sjálfur orðinn skotmark. 
01:10  Excused 
01:35  psych (1:16)

02:20  lost girl (7:22)

03:05  pepsi maX tónlist 

14:00  Sunnudagsmessan 
15:15  man. utd. - Swansea 
17:50  Fulham - liverpool 
19:30  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
21:00  Enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
  (Premier League Preview 

Show 2012/13)
21:30  pl Classic matches 
  (West Ham - Sheffield Wed, 

1999)
22:00  Sunderland  

- Southampton 
Útsending frá leik Sund-
erland og Southampton í 
ensku úrvalsdeildinni.
23:40  Enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
  (Premier League Preview 

Show 2012/13)
00:10  Stoke - Tottenham 

Föstudagur 17. MaÍ 2013

10:30  hm í ísknattleik 
12:00  hm í ísknattleik 
13:25  Söngvakeppni 

evrópskra 
 sjónvarpsstöðva   e.
15:40  Ástareldur 
16:30  Ástareldur 
17:20  babar (19:26)

17:42  unnar og vinur (5:26)

18:05  hrúturinn hreinn 
(7:20)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  hljómskálinn (4:4)  e.
19:00  Fréttir 
19:30  veðurfréttir 
19:35  kastljós 
20:00  Saga Eurovision 
Regína Ósk, Friðrik Ómar og 
Selma Björns flytja nokkrar 
af helstu perlunum úr sögu 
Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva. Stjórn upp-
töku: Helgi Jóhannesson.
20:30  Óvænt fjölskyldulíf 
  (Change of Plans)
Hjón verða óvænt fósturfor-
eldrar fjögurra barna eftir 
hörmulegt slys. Leikstjóri er 
John Kent Harrison og meðal 
leikenda eru Brooke White, 
Joe Flanigan og Phylicia 
Rashad. Bandarísk sjón-
varpsmynd frá 2011.
22:05  Eftirlýstur 
  (Wanted)
Ungur maður kemst að 
því að hann er sonur at-
vinnumorðingja og fylgir í 
fótspor föður síns. Bandarísk 
bíómynd frá 2008.  e. •1623:55  riddararnir 
  (Horsemen)
Rannsóknarlögreglumað-
ur áttar sig á einkennileg-
um tengslum milli sjálfs 
sín og morðingja sem virð-
ast byggja ódæði sín á Op-
inberunarbók Jóhannes-
ar.9.  e. •1601:25  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00  hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00  gestagangur hjá 

randver 
Margir og góðir gestir að 
vanda
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  pepsi mörkin 2013 
08:15  pepsi mörkin 2013 
16:55  pepsi deildin 2013 
  (FH - ÍBV)
18:45  pepsi mörkin 2013 
20:00  meistaradeild Evrópu
 -fréttaþáttur 
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
20:30  Spænski boltinn
  - upphitun 
  (La Liga Report)
Hitað upp fyrir leikina 
framundan í spænsku úr-
valsdeildinni.
21:00  2013 augusta 

masters 
Útsending frá öðrum leik-
degi á bandaríska meistara-
mótinu í golfi.
01:00  nba úrslitakeppnin 
  (NBA 2012/2013 - 

Playoffs Games)

11:40  ramona and beezus 
13:25  Tooth Fairy 
15:05  The break-up 
16:50  ramona and beezus 
18:35  Tooth Fairy 
20:15  The break-up 
Bráðskemmtileg gam-
anmynd um listverkasal-
ann, Brooke (Jennifer 
Aniston) sem hefur fengið 
nóg af sambandinu við sinn 
óþroskaði er sjarmerandi 
sambýlismann, Gary, (Vince 
Vaughn) og áformar að 
kenna honum rækilega lex-
íu í von um að hann breyt-
ist til hins betra, að hætta 
tímabundið með honum. 
Bæði fá þau ráð frá vinum 
og fjölskyldu sem breikk-
ar bilið enn meira þeirra á 
milli og líkurnar á að áform 
Brooke um að hægt sé að 
tjasla uppá sambandið fara 
dvínandi.
22:00  gentlemen’s 

broncos 
Skemmtileg gamanmynd 
um hinn unga Benjamin 
sem mætir á ráðstefnu fyrir 
fantasíurithöfunda og kemst 
svo að því einn virtasti höf-
undurinn í greininni hefur 
stolið frá honum hugmynd 
og hagnast á því.
23:30  harry brown 
01:10  unstoppable 
02:45  gentlemen’s 

broncos 



Veisluþjónusta   
  fyrir útskriftina

Veisluborð og gjafavörur



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 
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 davíð 
22:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
23:00  Fiskikóngurinn 
23:30  Á ferð og flugi 
00:00  hrafnaþing 

SnÓkEr 19:00 WipEouT19:45 onCE upon a TimE21:15 nba 20:10  gullivEr’S TravElS18:45

12:00  Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
12:55  Enska b-deildin 
  (Watford - Leicester)
14:35  Enska b-deildin 
  (Brighton - Crystal Palace)
16:15  Enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
16:45  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
17:15  aston villa - 

Chelsea 
18:55  Stoke - Tottenham 
20:35  man. utd. - 

Swansea 
Útsending frá leik Manchest-
er United og Swansea City í 
ensku úrvalsdeildinni.
22:15  Fulham - liverpool 
Útsending frá leik Fulham 
og Liverpool í ensku úrvals-
deildinni.

10:15  pepsi mörkin 2013 
11:30  Evrópudeildin 
  (Benfica - Chelsea)
13:20  meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur 
13:50  Feherty 
  (Í beinni með Feherty)
15:15  Þýski handboltinn 
  (Kiel - RN Löwen)
16:35  2013 augusta 

masters 
Útsending frá þriðja keppn-
isdegi á bandaríska meist-
aramótinu í golfi.
20:10  nba úrslitakeppnin 
  (Playoffs Games)
Útsending frá leik í úrslita-
keppni NBA.
22:00  box:
  arreola - Stiverne 
Upptaka frá mögnuðum box-
bardaga sem fram fór í Ont-
ario í Kaliforníu í apríl 2013.

06:00  pepsi maX tónlist 
11:00  dr. phil 
11:40  dr. phil 
12:25  dynasty (22:22)

13:10  7th heaven (20:23)

13:55  Judging amy (12:24)

14:40  design Star (7:10)

15:30  The office (6:24)

15:55  The ricky gervais 
Show (4:13)

16:20  Family guy (4:22)

16:45  The voice (8:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki. 
20:25  Shedding for the 

Wedding (3:8)

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.
22:00  beauty and 
 the beast (14:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan.
22:45  diamonds 
 are Forever 
Sjöunda Bond kvikmyndin 
fjallar um demantasmyglara. 
Bond bregður sér í kerfi 
demantasala til að ávinna 
sér traust smyglarana en 
kemst brátt að því að mað-
urin á bakvið glæpinn er 
enginn annar en erkióvinur-
inn Ernst Blofeld.
00:45  alice (2:2)

02:15  Excused 
02:40  beauty and 
 the beast (14:22)

03:25  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 
10:55  mad 
11:05  young Justice 
11:30  big Time rush 
11:55  bold and the
 beautiful 
12:15  bold and the
 beautiful 
12:35  bold and the
 beautiful 
12:55  bold and the
 beautiful 
13:15  bold and the
 beautiful 
13:35  american idol (36:37)

14:20  Sjálfstætt fólk 
14:55  ET Weekend 
15:40  Íslenski listinn 
16:10  Sjáðu 
16:40  pepsi mörkin 2013 
17:55  latibær 
18:23  veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:50  Íþróttir 
18:55  heimsókn 
19:10  lottó 
19:20  The neighbors (1:22)

19:45  Wipeout 
20:30  The prince and me 4 
22:00  brooklyn’s Finest 
Hörkufín spennumynd með 
stórleikurunum Richard 
Gere, Don Cheadle og Eth-
an Hawke í aðalhutverkum 
og fjallar um þrjá ólíka lög-
regluþjóna í Brooklyn.
00:15  awake 
01:40  mirrors 2 
03:10  The Secret 
04:40  The neighbors (1:22)

05:05  ET Weekend 
05:45  Fréttir 
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Laugardagur 18. MaÍ 2013

08:00  morgunstundin 
okkar 

08:01  Tillý og vinir (21:52)

08:12  háværa ljónið urri
08:23  Sebbi (8:52)

08:34  Úmísúmí (9:20)

08:57  litli prinsinn (2:27)

09:20  grettir (30:52)

09:31  nína pataló (23:39)

09:38  kung Fu panda
 - goðsagnir 
 frábærleikans (5:26)

10:01  Skúli skelfir (7:26)

10:12  mamma og pabbi 
gifta sig   e.

10:30  Saga Eurovision   e.
11:00  leiðin til malmö (1-2:2)  
11:30  heimur orðanna
 – hver erum við? (2:5)  
12:35  kastljós 
13:00  hm í ísknattleik 
Bein útsending frá leik á 
heimsmeistaramótinu í 
ísknattleik sem fram fer í 
Svíþjóð og Finnlandi. bEinT
15:30  landinn   e.
16:00  Fagur fiskur í sjó (4:10)

16:35  kiljan   e.
17:25  Ástin grípur
 unglinginn (63:85)

18:10  Táknmálsfréttir 
18:20  Fréttir 
18:50  veðurfréttir 
19:00  Söngvakeppni 

evrópskra  
sjónvarpsstöðva

Bein útsending frá úrslita-
keppninni í Malmö í Sví-
þjóð. Kynnir er Felix Bergs-
son. bEinT
22:15  Söngvakeppni 

evrópskra sjón-
varpsstöðva 

22:25  lottó 
22:30  hraðfréttir 
22:40  blákaldur 
 sannleikurinn 
  (The Ugly Truth)•1200:15  maðurinn með örið   
03:00  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:30  love Wrecked 
10:55  When harry met 

Sally 
12:30  gulliver’s Travels 
13:55  The dilemma 
15:45  love Wrecked 
17:10  When harry met 

Sally 
18:45  gulliver’s Travels 
Stórskemmtileg gamanmynd 
með Jack Black í aðalhlut-
verki. Sagan byggir á ferð 
Gúlívers til Putalands.
20:10  The dilemma 
Skemmtileg gamanmynd með 
Kevin James og Vince Vaug-
hn og fjallar um mann sem 
þarf að taka erfiða ákvörðun 
þegar hann kemst að því að 
eiginkona besta vinar hans er 
að halda framhjá honum. Með 
önnur aðalhlutverk fara Jenni-
fer Connelly og Winona Ryder.
22:00  The messenger 
Woody Harrelson var til-
nefndur til Óskarsverðlauna 
fyrir hutverk sitt í myndinni.
23:50  another Earth 
01:20  paul 
03:05  The messenger 



Smiðsbúð 6, 210 Garðabæ, Sími 564 5040

w w w . h i r z l a n . i s

20 ára afmæli
20 - 60% afsláttur af öllum húsgögnum
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Sjónvarpsskápar
Tilboð 19.900,-
Fullt verð 39.800,-

Skóskápur
Tilboð 6.900,-
Fullt verð 13.800,-

Fókus
Tilboð 24.900,-
Fullt verð 49.800,-

Buffer
Tilboð 24.900,-
Fullt verð 49.800,-

Buffer
Tilboð 46.900,-
Fullt verð 93.800,-

 Ti
lb
oð

 Ti
lb
oð

Tilboð 18.800,-
Fullt verð 28.900,-

Naia
Tilboð 11.500,-
Fullt verð 23.000,-

Section
Tilboð 15.500,-
Fullt verð 20.300,-

Sjónvarpsskápur
Tilboð 29.900,-
Fullt verð 39.900,-



Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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14:00  Frumkvöðlar 
14:30  golf fyrir alla 
15:00  Eldhús meistaranna 
15:30  Suðurnesjaflétta 
16:00  hrafnaþing 
17:00  græðlingur 
17:30  Svartar tungur 
18:00  Sigmundur davíð 
18:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
19:00  Fiskikóngurinn 
19:30  Á ferð og flugi 
20:00  hrafnaþing 
21:00  auðlindakistan 
21:30  Siggi Stormur og 

helgarveður 
22:00  hrafnaþing 
23:00  gestagangur hjá 

randver 
23:30  Eldað með holta 

lJÓSmÓðirin20:00 mad mEn22:15 Top gEar uSa 20:20 pEpSi dEildin9:30  TakEn 22:00

06:00  pepsi maX tónlist 
11:00  dr. phil 
11:40  dr. phil 
12:20  dr. phil 
13:05  once upon a Time
13:50  Shedding for the 

Wedding (3:8)

14:40  Common law (1:12)

15:30  how to be a 
gentleman (1:9)

15:55  Solsidan (8:10)

16:20  royal pains (2:16)

17:05  parenthood (6:16)

17:55  vegas (17:21)

18:45  blue bloods (12:22)  e.
19:35  Judging amy (13:24)

20:20  Top gear uSa (12:16)

Bandaríska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mikilla 
vinsælda beggja vegna Atl-
antshafsins.
21:10  law & order (4:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara 
í New York borg. Ungur lög-
fræðingur deyr og brátt taka 
böndin að berast að kaup-
sýslumanni sem rekur dular-
fullt fyrirtæki á vefnum.
22:00  The Walking dead
Óhugnanlegasta þáttaröð 
sjónvarpssögunnar og vin-
sælasti þátturinn í áskriftar-
sjónvarpi vestanhafs. Rick 
og félagar neyðast til að færa 
gríðarstóra fórn í þeim til-
gangi að viðhalda vopnahléi.
22:50  lost girl (8:22)

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 (19:24)

00:20  The mob doctor (1:13)

01:05  Excused 
01:30  The Walking dead
02:20  lost girl (8:22)

03:05  pepsi maX tónlist 

07:00  Strumparnir 
07:25  villingarnir 
07:50  hello kitty 
08:00  uki 
08:05  algjör Sveppi 
09:40  Tasmanía 
10:05  grallararnir 
10:50  victourious 
11:15  glee (18:22)

12:00  nágrannar 
12:20  nágrannar 
12:40  nágrannar 
13:00  nágrannar 
13:25  american idol (37:37)

15:05  how i met your
 mother (22:24)

15:30  Týnda kynslóðin (34:34)

15:55  anger management
16:20  hið blómlega bú 
16:45  Spurningabomban
17:35  60 mínútur 
18:23  veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:55  Stóru málin 
19:30  Frasier (22:24)

19:55  mr Selfridge (10:10)

20:45  Wallander (1:3)

  (Sidetracked)
Spennandi sakamálamynd 
þar sem Kenneth Branagh 
fer með hlutverk rann-
sóknarlögreglumanns-
ins Kurt Wallander sem er 
landsmönnum vel kunn-
ur úr glæpasögum Henning 
Mankell.
22:15  mad men (6:13)

23:05  60 mínútur 
23:50  The daily Show:
  global Editon (16:41)

Spjallþáttur með Jon 
Stewart þar sem engum er 
hlíft húmor.
00:20  Suits (6:16)

01:05  game of Thrones
02:00  big love (7:10)

03:00  The listener (12:13)

03:40  boardwalk Empire
04:35  breaking bad (7:13)

05:20  hið blómlega bú 
05:45  Fréttir 
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sunnudagur 19. MaÍ 2013

09:10  main Street 
10:45  Just Wright 
12:25  Flicka 2 
14:00  i love you phillip 

morris 
15:35  main Street 
17:10  Just Wright 
18:50  Flicka 2 
20:25  i love you phillip 

morris 
Ástarsaga tveggja manna 
þar sem ástin kviknar innan 
veggja fangelsinsins. Jim Car-
rey og Ewan McGregor fara 
með aðalhlutverk.
22:00  Taken 
Hörkuspennendi mynd með 
Liam Neeson í hlutverki fyrr-
um leyniþjónustumanns sem 
þarf nú að nota alla sína 
þekkingu og reynslu til þess 
að bjarga dóttur sinni úr 
klóm mannræningja.
23:35  Seven 
01:40  The lincoln lawyer 
03:35  Taken 

13:45  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
14:15  Enska úrvalsdeildin
 -upphitun 
  (Premier League Preview 

Show 2012/13)
14:45  premier league 

2012/13 bEinT
Bein útsending frá leik í 
lokaumferð ensku úrvals-
deildarinnar. 
16:55  premier league 

2012/13 
18:35  premier league 

2012/13 
20:15  premier league 

2012/13 
Frá leik í lokaumferð.
21:55  premier league 

2012/13 
23:35  premier league 

2012/13 

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:35  Söngvakeppni 
evrópskra sjón-
varpsstöðva 

13:50  attenborough  
- 60 ár í náttúrunni

 – að skilja  
 náttúruna (2:3)

14:45  persónur og leik-
endur   e.

15:25  Fimleikaeinvígi 
Bein útsending frá sjón-
varpsmóti í áhaldafimleik-
um þar sem tveir keppend-
ur heyja einvígi sín á milli á 
hverju áhaldi. bEinT
16:50  landshornaflakk   e.
17:20  Táknmálsfréttir 
17:30  poppý kisuló (17:52)

17:40  Teitur (26:52)

17:51  Skotta Skrímsli (18:26)

17:56  hrúturinn hreinn og 
verðlaunaféð (19:21)

18:00  Stundin okkar (3:31)  e.
18:25  basl er búskapur (7:8)

19:00  Fréttir 
19:20  veðurfréttir 
19:30  landinn 
20:00  ljósmóðirin 
  (Call the Midwife II)
20:55  Sundið 
Sundið er mynd um raun-
ir tveggja manna sem keppa 
að því að verða fyrstir Ís-
lendinga til að synda yfir 
Ermarsund. Heimildamynd 
eftir Jón Karl Helgason.
22:25  Sunnudagsbíó
 - Efinn  (Doubt)
Árið 1964 fær skólastjóri í 
katólskum skóla í Bronx efa-
semdir um samband prests 
við tólf ára skóladreng. 
Bandarísk bíómynd frá 2008. 
Myndin hefur unnið til fjölda 
verðlauna og var tilnefnd til 
fimm Óskarsverðlauna.
00:05  bréf til Júlíu   e.
01:45  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:30  pepsi deildin 2013 
  (FH - ÍBV)
11:20  pepsi mörkin 2013 
12:35  2013 augusta 

masters 
Útsending frá lokahringn-
um á bandaríska meistara-
mótinu í golfi. Þetta er fyrsta 
risamót ársins og allir bestu 
kylfingar heims eru meðal 
þátttakenda.
18:20  Spænski boltinn
  - upphitun 
  (La Liga Report)
18:50  Spænski boltinn 
  (Barcelona - Valladolid)
Bein útsending frá leik 
Barcelona og Valladolid í 
spænska boltanum. bEinT
21:00  nba úrslitakeppnin 
  (NBA 2012/2013 - 

Playoffs Games)
00:00  Evrópudeildin 
  (Benfica - Chelsea)





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

 8 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  Frumkvöðlar 
Elínóra Inga og frumkvöl-
ar Íslands
20:30  golf fyrir alla 
Garfarholtsvöllur 2:6
21:00  Eldhús meistaranna 
Vitinn 2.þáttur.Stefán eldar 
rauðsprettu með sínu lagi
21:30  Suðurnesjamagasín 

Spilaborg21:45 SuiTS20:35 parEnThood20:20 SpÆnSki bolTinn22:00 War horSE22:00

07:00  premier league 
2012/13 

16:25  premier league 
2012/13 

18:05  Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
  (Premier League Review 

Show 2012/13)
19:00  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
19:30  Ensku mörkin
 -neðri deildir 
  (Football League Show 

2012/13)
20:00  Sunnudagsmessan 
21:15  premier league 

2012/13 
Frá leik í lokaumferð.
22:55  Sunnudagsmessan 
00:10  premier league 

2012/13 
01:50  Sunnudagsmessan 

06:00  pepsi maX tónlist 
10:45  america’s Funniest
 home videos (43:48)

11:10  Everybody loves
 raymond (1:25)

11:30  Cheers (6:22)

11:55  dr. phil 
12:35  real genius 
14:25  desperately 
 Seeking Susan 
16:10  The good Wife (1:23)

16:55  Judging amy (13:24)

17:40  dr. phil 
18:20  Top gear uSa (12:16)

19:10  america’s Funniest
 home videos (44:48)

19:35  Everybody loves
 raymond (2:25)

19:55  Cheers (7:22)

20:20  parenthood (7:16)

Þetta er þriðja þáttaröðin af 
Parenthood en en þættirn-
ir eru byggðir á samnefndri 
gamanmynd frá 1989. Ron 
Howard leikstýrði myndinni 
og er hann aðalframleiðandi 
þessarra þátta sem hlot-
ið hafa mjög góða dóma hjá 
gagnrýnendum.
21:10  hawaii Five-0 (13:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Chin er handtekinn 
og færður í járnum í alræmt 
fangelsi. Hann verður að 
komast út áður en fangarn-
ir uppgötva að um lögreglu-
mann sé að ræða.
22:00  CSi (20:22)

Ted Danson er í hlutverki 
Russel yfirmanns rannsóknar-
deildarinnar í Las Vegas.
22:50  CSi:
  new york (6:22)

23:30  law & order (4:18)

00:20  Shedding for the 
Wedding (3:8)

01:10  hawaii Five-0 (13:24)

02:00  pepsi maX tónlist 

07:00  Stubbarnir 
07:25  hello kitty 
07:35  Áfram diegó, áfram! 
08:20  Svampur Sveinsson 
08:45  ljóti andarunginn 

og ég 
09:10  mörgæsirnar frá 

madagaskar 
09:35  villingarnir 
09:55  Stuðboltastelpurnar 
10:15  lukku láki 
10:40  The goonies 
12:30  malcolm in The
 middle (5:22)

12:55  american idol (2:37)

14:20  Wipeout 
15:05  mad money 
16:50  ET Weekend 
17:35  Ellen (149:170)

18:30  Fréttir Stöðvar 2 
19:00  The big bang
 Theory (6:23)

19:25  new girl (3:25)

19:50  glee (19:22)

20:35  Suits (7:16)

Önnur þáttaröðin um hinn eit-
ursnalla Mike Ross, sem áður 
fyrr hafði lifibrauð sitt af því að 
taka margvísleg próf fyrir fólk 
gegn greiðslu. Harvey Specter, 
kemur auga á kosti kauða og 
útvegar honum vinnu á lög-
fræðistofunni. Þó Ross komi 
úr allt annarri átt en þeir sem 
þar starfa nýtist hann afar vel 
í þeim málum sem inn á borð 
stofunnar koma.
21:20  game of Thrones (8:10)

22:10  big love (8:10)

23:10  modern Family (22:24)

23:35  Two and a half men 
00:00  how i met your
 mother (22:24)

00:30  White Collar (8:16)

01:20  Weeds (5:13)

01:50  revolution (5:20)

02:35  revolution (6:20)

03:20  The Sunset limited 
04:50  Suits (7:16)

05:35  glee (19:22)

06:15  Fréttir 
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Mánudagur 20. MaÍ 2013

11:20  The goonies 
13:10  balls of Fury 
14:40  new year’s Eve 
16:35  The goonies 
18:30  balls of Fury 
20:00  new year’s Eve 
Stórskemmtileg róman-
tísk gamanmynd sem ger-
ist öll á einu kvöldi, gamlárs-
kvöldi, og við kynnumst hér 
nokkrum ólíkum persónum. 
Öll búa þau í borginni sem 
aldrei sefur, New York, og 
þótt fæst þeirra þekkist inn-
byrðis eiga leiðir þeirra eft-
ir að skarast á mismunandi 
hátt þetta kvöld, með ólík-
um en óvæntum afleiðing-
um. Með aðalhlutverk fara 
Halle Berry, Jessica Biel, Zac 
Effron, Aston Kutcher ásamt 
hópi annara stórleikara.
22:00  War horse 
Mögnuð mynd úr smiðju 
Steven Spielberg sem sem 
fjallar um ungan mann, Al-
bert, og hestinn hans Joey 
og hvernig þeirra tengsl eru 
brotinn þegar Joey er seld-
ur til hersins og látinn þjóna 
riddarliði þeirra í fyrri heim-
styrjöldinni.
00:25  Stig larsson  

þríleikurinn 
02:35  The imaginarium of 

doctor parnassus 
04:35  War horse 

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:45  Tónleikakvöld   e.
13:40  ljóskastarinn   e.
14:00  Fjallkonan hrópar 
 á vægð 
14:55  Sundið   e.
16:20  Það sem ekki sést
 - að lifa með gigt   e.
16:50  landinn   e.
17:20  Fæturnir á Fanneyju
17:31  Spurt og sprellað
17:38  Töfrahnötturinn (26:52)

17:51  angelo ræður (20:78)

17:59  kapteinn karl (20:26)

18:12  grettir (20:54)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  hvað veistu?
 - Ótímabær kyn-
þroski og ávaxtaflugur   e.
19:00  Fréttir 
19:20  veðurfréttir 
19:25  afinn 
21:00  hefnd (14:22)

  (Revenge)
21:45  Spilaborg (4:13)

  (House of Cards)
Bandarísk þáttaröð um 
klækjastjórnmál og pólitísk-
an refskap þar sem einskis 
er svifist í baráttunni. Þing-
flokksformaðurinn Franc-
is Underwood veit af öllum 
leyndarmálum stjórnmál-
anna og er tilbúinn að svíkja 
hvern sem er svo að hann 
geti orðið forseti. Þættirnir 
eru byggðir á breskri þátta-
röð frá 1990.
22:35  neyðarvaktin (18:24)

  (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago. Meðal leikenda 
eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og 
Monica Raymund.   e. •1223:20  Franskt líf 
  (Une vie française)
Frönsk sjónvarpsmynd.  e. •1200:50  dagskrárlok 

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

16:05  Spænski boltinn 
  (Spænski boltinn 12/13)
17:45  Feherty 
  (Í beinni með Feherty)
19:10  nba úrslitakeppnin 
  (NBA 2012/2013 - 

Playoffs Games)
21:00  Spænsku mörkin 
Sýndar svipmyndir frá leikj-
unum í spænsku úrvals-
deildinni.
21:30  meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur 
Skemmtilegur þáttur um 
leikina og liðin í Meistara-
deild Evrópu.
22:00  Spænski boltinn 
  (Barcelona - Valladolid)
Útsending frá leik Barcelona 
og Valladolid í spænska bolt-
anum.
23:40  Fa bikarinn 
  (Man. City - Wigan)



Sófasett, svefnsófar, hornsófar ofl.ofl 

 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

     

Opið  laugardag   
   11 -  15 

  

Teg. Grazia 3 – 1 – 1. 

              Celtic svefnsófi               Hornsófi með svefns. og rúmafatag.      Tungu sófi m. svefn og rúmfatag. 

                      Hornsófi Carlos              Stakir stólar Bror / Katrín                   Florida U sófi 

83.000 EINTÖK aLLa fÖsTUdaGa
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

 10 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  hrafnaþing 
Daði Már Kriststófersson og 
auðlindakafli samráðsvett-
vangs.
21:00  græðlingur 
Hvað er langt í alvöru 
gróðrastörf?
21:30  Svartar tungur 

CaSTlE21:15 modErn Family20:05 dESign STar20:20 mEiSTaradEildin18:45  adam20:20

16:00  premier league 
2012/13 

17:40  Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
  (Premier League Review 

Show 2012/13)
18:35  premier league 

2012/13 
20:15  premier league 

2012/13 
Útsending frá leik í loka-
umferð ensku úrvalsdeildar-
innar.
21:55  Ensku mörkin
 -neðri deildir 
  (Football League Show 

2012/13)
Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í næstefstu deild 
enska boltans.
22:25  Sunnudagsmessan 
23:40  premier league 

2012/13 
Frá leik í lokaumferð.

18:15  Spænsku mörkin 
18:45  meistaradeild
 Evrópu
 -fréttaþáttur 
19:15  meistaradeild 

Evrópu:
  Sagan öll 
19:45  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - FH) bEinT
Bein útsending frá leik 
Breiðabliks og FH í Pepsi 
deild karla í knattspyrnu. 
22:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15  Þýski handboltinn 
  (Hamburg - Fuchse Berlin)
Útsending frá leik Hamburg 
og Fuchse Berlin í þýska 
handboltanum.
00:35  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - FH)
02:25  pepsi mörkin 2013 

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home videos (44:48)

07:35  Everybody loves
 raymond (2:25)

07:55  Cheers (7:22)

08:20  dr. phil 
09:00  pepsi maX tónlist 
16:50  The ricky gervais 

Show (4:13)

17:15  Family guy (4:22)

17:40  dr. phil 
18:20  parenthood (7:16)

19:10  america’s Funniest
 home videos (45:48)

19:35  Everybody loves
 raymond (3:25)

19:55  Cheers (8:22)

20:20  design Star (8:10)

Skemmtilegir þættir þar sem 
hönnuðir fá erfið verkefni og 
sá sem færastur er stendur 
uppi sem sigurvegari.
21:10  The mob doctor (2:13)

Hörkuspennandi þáttur sem 
fjallar um skurðlækninn Grace 
sem skuldar mafíuforingja 
greiða. Innköllun greiðans er í 
huga Grace nokkuð sem hún 
gæti aldrei framkvæmt.
22:00  Elementary (20:24)

Vinsælir bandarískir þætt-
ir sem fjalla um besta einka-
spæjara veraldar, sjálfan 
Sherlock Holmes. Hon-
um til halds og trausts er 
Dr. Watson sem að þessu 
sinni er kona. Holmes and 
Watson leita vitorðsmanns 
látins fjárkúgara. Hinn látni 
hafði kúgað út úr fjölskyld-
um fórnarlamba nauðganna 
stórar fjárhæðir.
22:45  hawaii Five-o (13:24)

23:35  CSi (20:22)

00:25  beauty and 
 the beast (14:22)

01:10  Excused 
01:35  The mob doctor (2:13)

02:25  Elementary (20:24)

03:10  pepsi maX tónlist 

08:05  malcolm in The
 middle (6:22)

08:30  Ellen (149:170)

09:15  bold and the
 beautiful 
09:35  doctors (85:175)

10:15  Wonder years (5:23)

10:40  gilmore girls (10:22)

11:25  up all night (16:24)

11:50  The amazing race
12:35  nágrannar 
13:00  american idol (3:37)

14:15  american idol (4:37)

15:00  Sjáðu 
15:30  njósnaskólinn (11:13)

16:00  victorious 
16:25  Svampur Sveins 
16:50  bold and the
 beautiful 
17:10  nágrannar 
17:35  Ellen (150:170)

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 (7:23)

19:40  new girl (4:25)

20:05  modern Family (23:24)

Fjórða þáttaröðin.
20:30  how i met your
 mother (23:24)

20:50  Two and a half men
21:15  White Collar (9:16)

22:00  Weeds (6:13)

22:25  The daily Show:
  global Editon (17:41)

22:50  go on (16:22)

23:15  grey’s anatomy (23:24)

00:00  red Widow (8:8)

00:45  philanthropist (4:8)

01:30  White Collar (9:16)

02:15  how i met your
 mother (23:24)

02:40  modern Family (23:24)

03:00  numbers (10:16)

03:45  Journey to the 
Center of the Earth 

05:15  Fréttir og
 Ísland í dag 
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16:30  Ástareldur 
17:20  Teitur (49:52)

17:30  Sæfarar (39:52)

17:41  leonardo (8:13)

18:09  Teiknum dýrin (12:52)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  magnus og petski
19:00  Fréttir 
19:30  veðurfréttir 
19:35  kastljós 
20:10  Í garðinum með 

gurrý (3:6)

  (Sumarblómaker)
Í þessum þætti útbýr Gurrý 
berghnoðratorfu, gróður-
setur í sumarblómaker og 
heimsækir heiðurshjón með 
græna fingur í Garðabæn-
um. Dagskrárgerð: Björn 
Emilsson.
20:40  viðtalið
 - John prescott 
Bogi Ágústsson ræðir við 
John Prescott lávarð, fyrr-
verandi varaformann breska 
Verkamannaflokksins. Dag-
skrárgerð: Karl Sigtryggsson.
21:15  Castle (7:24)

Bandarísk þáttaröð. Höf-
undur sakamálasagna er 
fenginn til að hjálpa lög-
reglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bók-
um hans. 
22:00  Tíufréttir 
22:15  veðurfréttir 
22:20  Skylduverk (4:5)

  (Line of Duty)
Breskur sakamálamynda-
flokkur um ungan lögreglu-
mann sem ásamt starfssystur 
sinni er falið að rannsaka 
spillingu innan lögreglunn-
ar. Meðal leikenda eru Martin 
Compston, Vicky McClure og 
Adrian Dunbar. •1623:20  Spilaborg (4:13)

  (House of Cards)
00:10  kastljós 
00:40  Fréttir 
00:50  dagskrárlok 

Þriðjudagur 21. MaÍ 2013

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

12:00  prom 
13:45  muppets, The 
15:20  adam 
17:00  prom 
18:45  muppets, The 
Bráðskemmtileg fjölskyldu-
mynd um þrjá vini sem 
reyna að safna saman öll-
um Prúðuleikurunum til að 
freista þess að ná uppruna-
lega leikhúsinu sínu úr klóm 
gráðugs olíukaupmanns. 
Með aðalhlutverk fara Jason 
Segel og Amy Adams.
20:20  adam 
Hugljúf mynd samband ungs 
manns með Asperger-heil-
kenni, og nágrannakonu hans 
en á milli þeirra myndast 
sjaldgæf tengsl.
22:00  Crank:
  high voltage 
Hörkuspennandi tryllir sem 
fjallar um Chev Chelios sem 
er í kapphlaupi við tímann þar 
sem hann þarf á reglulegu 
raflosti að halda til að halda 
hjarta sínu gangandi. Hér er 
Jason Statham í feiknaformi.
23:35  Season of The 

Witch 
Mögnuð mynd með Nicolas 
Cage sem gerist á tímum 
nornaveiða og svarta-dauða 
á hinum myrku miðöldum.
01:10  unthinkable 
02:45  Crank:
  high voltage 
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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

Vantar þig stuðning við bak eða háls? Góðan kodda 
eða jafnvel bara góða sessu í traktorinn eða í stólinn?

Sessur
Stuðningur við bakið, nokkrir styrkleikar 
og stærðir. Sætissessur í vélina 
eða bara heima. Mjúkar og þola vel bleytu.

Stuðningsborð
Auðvelt að þrífa 
Veitir góðan stuðning 

Stuðningskragi
Veitir góðan stuðning við háls  
Góður í bílinn og í flugvélina

Hnépúði
Góður við hnéóþoli á næturnar

Koddi
Fínir koddar með svampfyllingu
bæði fyrir heimili og ferðaþjónustu

Útivistarkoddi
Þolir vætu, góður í útileguna

Vörurnar er auðvelt að þrífa,

Sessurnar eru vatnsheldar 

Saumastofan
BUST
Símar 453 8091, 862 7017

NÝ
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T

Slitsterkt efni



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

Nýtt

Nýr Recaro Young Sport 
         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri

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

Sölustaðir:
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20:00  björn bjarnason 
Jón Steinar Gunnlaugsson hrl 
og fyrrum hæstaréttardómari.
20:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
Áhorfendur fá að koma með 
efnistillögur.
21:00  Fiskikóngurinn 
Veislumatur íur greipum 
Ægis
21:30  Á ferð og flugi 

Sakborningar21:00 grEy’S anaTomy20:55 pSyCh20:15 mEiSTaradEildin21:50 ThE pEliCan briEF22:00

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home videos (45:48)

07:35  Everybody loves
 raymond (3:25)

07:55  Cheers (8:22)

08:20  dr. phil 
09:00  pepsi maX tónlist 
16:05  The good Wife (2:23)

16:50  design Star (8:10)

17:40  dr. phil 
18:20  once upon a Time
19:05  america’s Funniest
 home videos (46:48)

19:30  Everybody loves
 raymond (4:25)

19:50  Cheers (9:22)

20:15  psych (2:16)

Bandarísk þáttaröð um ungan 
mann með einstaka athyglis-
gáfu sem aðstoðar lögregluna.
21:00  Solsidan (9:10)

Alex og Anna snúa loks aftur 
í þessum þáttum sem slógu í 
gegn meðal áskrifenda Skjá-
sEins. Ættarnafn Freddie og 
Mickan þvælist verulega fyrir 
þeim í þessum þætti.
21:25  blue bloods (13:22)

Vinsælir bandarískir þættir 
um líf Reagan fjölskyldunn-
ar í New York þar sem fjöl-
skylduböndum er komið á 
glæpamenn borgarinnar sem 
aldrei sefur. Frank stendur í 
ströngu þegar hann er sak-
aður um að verja ekki mál-
frelsið af blaðamanni sem 
vill komast í fréttirnar.
22:10  Common law (2:12)

Skemmtilegur þáttur sem 
fjallar um tvo rannsóknarlög-
reglumenn sem semur það 
illa að þeir eru skikkaðir til 
hjónabandsráðgjafa.
23:00  The borgias (3:9)

23:45  The Walking dead
00:35  lost girl (8:22)

01:20  Excused 
01:45  blue bloods (13:22)

02:35  pepsi maX tónlist 

08:05  malcolm in The
 middle (7:22)

08:30  Ellen (150:170)

09:15  bold and the
 beautiful 
09:35  doctors (86:175)

10:15  The no. 1 ladies 
’detective agency

12:00  grey’s anatomy (12:24)

12:45  nágrannar 
13:10  Suits (11:12)

13:55  hot in Cleveland (4:10)

14:20  Chuck (10:13)

15:05  last man Standing
15:25  big Time rush 
15:50  Tricky Tv (12:23)

16:15  nornfélagið 
16:40  doddi litli 
 og Eyrnastór 
16:50  bold and the
 beautiful 
17:10  nágrannar 
17:35  Ellen (151:170)

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 (8:23)

19:40  new girl (5:25)

20:05  hið blómlega bú 
Glæsileg ný íslensk þáttaröð 
sem fjallar um kokkinn Árna 
Ólaf Jónsson sem lét draum 
sinn rætast um líf í íslenskri 
sveitasælu.
20:30  go on (17:22)

20:55  grey’s anatomy (24:24)

21:40  lærkevej (1:10)

22:25  philanthropist (5:8)

23:10  nCiS (22:24)

23:55  grimm (6:22)

00:40  Sons of anarchy (10:13)

01:25  The Closer (21:21)

02:10  american horror 
Story (4:12)

02:50  Fringe (8:22)

03:35  let’s Talk about the 
rain 

05:10  hið blómlega bú 

17:10  Ensku mörkin
 -neðri deildir 
  (Football League Show 

2012/13)
17:40  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
18:10  premier league 

2012/13 
19:50  Ensku mörkin
 -úrvalsdeildin 
  (Premier League Review 

Show 2012/13)
20:45  Sunnudagsmessan 
22:00  premier league 

2012/13 
Frá leik í lokaumferð ensku 
úrvalsdeildarinnar.
23:40  premier league 

2012/13 
Útsending frá leik í loka-
umferð ensku úrvalsdeildar-
innar.

Miðvikudagur 22. MaÍ 2013

16:40  læknamiðstöðin e.
17:25  Franklín (57:65)

17:50  geymslan (3:28)  e.
18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  hið sæta sumarlíf
18:54  víkingalottó 
19:00  Fréttir 
19:30  veðurfréttir 
19:35  kastljós 
20:05  Síðasti tangó  

í halifax (1:6)

  (Last Tango in Halifax)
Breskur myndaflokkur. Celia 
og Alan eru á áttræðisaldri og 
hafa bæði misst maka sína. 
Barnabörn þeirra skrá þau á 
Facebook og í framhaldi af 
því blása þau í glæður eld-
heits ástarsambands sem 
hóft meira en 60 árum áður. 
Meðal leikenda eru Anne 
Reid, Derek Jacobi, Sarah 
Lancashire og Nicola Walker.
21:00  Sakborningar (1:4)

  (Accused II)
Bresk þáttaröð eftir hand-
ritshöfundinn Jimmy Mc-
Govern. Í hverjum þætti er 
rifjuð upp saga sakborn-
ings sem bíður þess í fang-
elsi að verða leiddur fyr-
ir dóm. Meðal leikenda eru 
Sean Bean, Anne-Marie Duff, 
Robert Sheehan og Anna 
Maxwell Martin. •1222:00  Tíufréttir 
22:15  veðurfréttir 
22:20  undir stjörnuhimni 
  (Under stjärnorna)
Heimildamynd eftir Titti 
Johnsson og Helga Felixson. 
Frieda tekur þátt í hæfileika-
keppni og verður skyndilega 
þekkt í Suður-Afríku. Fjöl-
miðlar fjalla um fortíð hennar 
sem betlara á götum Höfða-
borgar og innan hálfs árs er 
hún komin aftur í þau spor.
23:50  kastljós 
00:15  Fréttir 
00:25  dagskrárlok 

07:00  pepsi mörkin 2013 
08:15  pepsi mörkin 2013 
17:25  meistaradeild 

Evrópu: Sagan öll 
Skemmtileg þáttaröð þar 
sem sýnd eru ógleymanleg 
augnablik í sögu Meistara-
deildar Evrópu.
17:55  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - FH)
19:45  pepsi mörkin 2013 
21:00  2013 augusta 

masters samantekt 
Samantekt frá því helsta í 
bandaríska meistaramótinu 
í golfi.
21:50  meistaradeild Evrópu 
  (Bayern - Chelsea)
Útsending frá úrslitaleik 
Meistaradeildar Evrópu. 
Það eru Bayern München 
og Chelsea sem mæt-
ast en leikurinn fer fram í 
München.

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

12:35  adam 
14:15  next avengers:
 heroes of Tomorrow 
15:35  Johnny English  

reborn 
17:15  adam 
18:55  next avengers:
 heroes of Tomorrow 
Spennandi teiknimyndaæv-
intýri frá Marvel og fjallar 
um börn ofurhetja sem hafa 
alist upp í þrettán ár und-
ir verndarvæng Tony Stark, 
betur þekktur sem Járnmað-
urinn. Þegar illmennið Ultron 
kemst að tilvist þeirra þurfa 
þau brátt að berjast fyr-
ir lífi sínu því hann hefur að-
eins eitt markmið sem er að 
koma þeim fyrir kattarnef.
20:15  Johnny English  

reborn 
Ævintýraleg grínhasarmynd 
þar sem Rowan Atkinson 
snýr aftur sem njósnarinn 
Johnny English.
22:00  The pelican brief 
Spennumynd byggð á sögu 
eftir John Grisham með 
Denzel Washington, Juliu 
Roberts og Sam Shepard í 
aðalhlutverkum.
00:20  127 hours 
01:55  platoon 
03:55  The pelican brief 
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20:00  hrafnaþing 
Ásthildur Otharsdóttir og al-
þjóðakafli samráðsvett-
vangs.
21:00  auðlindakistan 
Nýr liðsmaður að koma um 
borð í stað Einars Kristins.
21:30  Siggi Stormur og 

helgarveður 

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.

andraland ii20:05 ThE F Word20:05 vEgaS22:00 pEpSi dEildin17:05 ThE ChangE-up22:00

17:05  Sunnudagsmessan 
18:20  Chelsea 
 - Tottenham 
20:00  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
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 

Show 2012/13)
21:25  Ensku mörkin
 -neðri deildir 
  (Football League Show 

2012/13)
21:55  man. utd. - 

Swansea 
23:35  Fulham - liverpool 

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home videos (46:48)

07:35  Everybody loves
 raymond (4:25)

07:55  Cheers (9:22)

08:20  dr. phil 
09:00  pepsi maX tónlist 
13:20  The voice (8:13)

17:00  7th heaven (20:23)

17:45  dr. phil 
18:25  psych (2:16)

19:10  america’s Funniest
 home videos (47:48)

19:35  Everybody loves
 raymond (5:25)

19:55  Cheers (10:22)

20:20  how to be a 
gentleman (2:9)

Bandarískir gamanþættir 
sem fjalla um fyrrum félaga 
úr grunnskóla. Annar þeirra 
er snobbaður pistlahöfundur 
og hinn er subbulegur einka-
þjálfari. Sá fyrrnefndi þarfn-
ast ráðgjafar þegar kemur 
að hinu kyninu og sá síðar-
nefndi ákveður að hjálpa til.
20:45  The office (7:24)

21:10  royal pains (3:16)

Bandarísk þáttaröð sem 
fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga 
fólksins í Hamptons.
22:00  vegas (18:21)

Vandaðir þættir með stór-
leikaranum Dennis Quaid 
í aðalhlutverki. Sögusviðið 
er syndaborgin Las Vegas á 
sjöunda áratug síðustu aldar 
þar sem ítök mafíunnar voru 
mikil og ólíkir hagsmuna-
hópar börðust á banaspjót-
um um takmörkuð gæði.
22:50  dexter (5:12)

23:40  Common law (2:12)

00:30  Excused 
00:55  The Firm (11:22)

01:45  royal pains (3:16)

02:30  vegas (18:21)

03:20  pepsi maX tónlist 

08:05  malcolm in The
 middle (8:22)

08:30  Ellen (151:170)

09:15  bold and the
 beautiful 
09:35  doctors (87:175)

10:15  Touch (11:12)

11:00  human Target (9:12)

11:50  man vs. Wild (4:15)

12:35  nágrannar 
13:00  Who do you Think
 you are? (4:7)

13:45  kickin it old Skool 
15:45  Fjörugi teikni-

myndatíminn 
16:05  histeria! 
16:25  grallararnir 
16:50  bold and the
 beautiful 
17:10  nágrannar 
17:35  Ellen (152:170)

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 (9:23)

19:40  new girl (6:25)

20:05  The F Word (9:9)

20:55  nCiS (23:24)

Áttunda þáttaröð þessara 
vinsælu spennuþátta og 
fjallar um sérsveit lög-
reglumanna í Washington 
og rannsakar glæpi tengda 
hernum. Verkefnin sem 
Jethro Gibbs og félagar 
þurfa að glíma við eru orðin 
bæði flóknari og hættulegri.
21:40  grimm (7:22)

22:25  vice (1:10)

22:55  Sons of anarchy (11:13)

23:40  mr Selfridge (10:10)

00:25  Wallander (1:3)

01:55  mad men (6:13)

02:40  medium (11:13)

03:20  burn notice (8:18)

04:05  The Tattoist 
05:35  Fréttir og
 Ísland í dag 
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16:25  Ástareldur 
17:14  Úmísúmí (8:20)

17:37  lóa (50:52)

17:50  dýraspítalinn (2:10)  e.
18:20  Táknmálsfréttir 
18:30  gómsæta Ísland (1:6)  
19:00  Fréttir 
19:30  veðurfréttir 
19:35  kastljós 
20:05  andraland ii (1:5)

Andri Freyr Viðarsson fer 
á flandur, skoðar áhuga-
verða staði og spjallar við 
skemmtilegt fólk. Dagskrár-
gerð: Kristófer Dignus. Fram-
leiðandi: Stórveldið ehf.
20:45  Ístölt
 - Þeir allra 
 sterkustu 
Samantekt frá ístöltsmóti 
þar sem bestu knapar lands-
ins áttust við.
21:15  neyðarvaktin (19:24)

  (Chicago Fire)
Bandarísk þáttaröð um 
slökkviliðsmenn og bráðaliða 
í Chicago. Meðal leikenda 
eru Jesse Spencer, Taylor 
Kinney, Lauren German og 
Monica Raymund. •1222:00  Tíufréttir 
22:15  veðurfréttir 
22:20  glæpahneigð (8:24)

  (Criminal Minds VII)
Bandarísk þáttaröð um sér-
sveit lögreglumanna sem 
hefur þann starfa að rýna 
í persónuleika hættulegra 
glæpamanna til þess að 
reyna að sjá fyrir og koma 
í veg fyrir frekari illvirki 
þeirra. •1623:05  ljósmóðirin 
  (Call the Midwife II)
Breskur myndaflokk-
ur um unga ljósmóður í fá-
tækrahverfi í austurborg 
London árið 1957.  e.
00:00  kastljós 
00:30  Fréttir 
00:40  dagskrárlok 

11:30  Space Chimps 2:
  Zartog Strikes back 
12:45  love happens 
14:35  he’s Just not That 

into you 
16:45  Space Chimps 2:
  Zartog Strikes back 
18:00  love happens 
19:50  he’s Just not That 

into you 
Stjörnum prýdd rómantísk 
gamanmynd sem byggð er á 
samnefndri sjálfshjálparbók 
sem var byggð á hluta af 
Sex and the City þáttunum. 
22:00  The Change-up 
Tveir vinir sem lifa afar ólíku 
lífi óska sér að fá tækifæri til 
að lifa lífi hins og öllum að 
óvörum rætist óskin.
23:50  be Cool 
Framhald hinnar geysivin-
sælu gáskafullu glæpa-
myndar Get Shorty. Hér er 
saman gengið mætt til leiks 
og gáskinn orðinn jafnvel 
ennþá meiri. Eðalkrimminn 
og snyrtipinninn Chili Pal-
mer, leikinn af John Travolta, 
er búinn að fá sig fullsadd-
an af kvikmyndabransanum 
og ákveður nú að reyna fyr-
ir sér í hörðum heim tónlist-
arinnar. 
01:45  Extremely loud & 

incredibly Close 
03:55  The Change-up 

FiMMtudagur 23. MaÍ 2013

08:00  Formúla 1 2013
  - Æfing 1 bEinT
  (Mónakó 2013)
Bein útsending frá fyrstu 
æfingu ökumanna fyrir 
kappaksturinn í Mónakó. 
12:00  Formúla 1 2013
  - Æfing 2 bEinT
  (Mónakó 2013)
Bein útsending frá annarri 
æfingu ökumanna fyrir 
kappaksturinn í Mónakó. 
17:05  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - FH)
18:55  pepsi mörkin 2013 
20:10  nba úrslitakeppnin 
  (NBA 2012/2013 - 

Playoffs Games)
Frá leik í úrslitakeppni NBA.
22:00  2013 augusta 

masters samantekt 
22:45  Spænsku mörkin 
23:15  Þýski handboltinn 
  (Hamburg - Fuchse Berlin)

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



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




