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SUMARHÚS OG FERÐALÖG

   Gas-kæliskápar 100 og 180 lítra

Gas-hellur

Sólarrafhlöður og fylgihlutir. 10-140w

Gas-ofnar

Gas-vatnshitarar
5 - 14 l/mín

Kælibox
gas/12v/230v

Gas-eldavélar

Sólarrafhlöður fyrir 
húsbíla og fellihýsi.
Þunnar 130w  

Bíldshöfði 12 •110 Reykjavík • 577 1515 • skorri.is • Opið virka daga frá kl. 8.15 til 17.30

Led-ljós = minni eyðsla

Gleðilegt ferðasumar 
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07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  malcolm in the 

middle (7:22)

08:30  ellen (170:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  doctors (108:175)

10:20  Fairly legal (1:10)

11:50  The mentalist (5:22)

12:35  nágrannar 
13:00  dodgeball:
 a True underdog 
 Story 
14:30  extreme makeover:
  home edition (6:25)

15:10  Sorry i’ve Got no 
head 

15:40  leðurblöku
maðurinn 

16:00  Ævintýri Tinna 
16:25  ellen 
17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 fjölskyldan (20:21)

18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  Simpson
 fjölskyldan (19:22)

19:35  arrested 
 development (2:15)

20:10  Besta svarið (2:8)

Spurninga- og skemmtiþáttur 
20:55  philadelphia 
23:00  Bad lieutenant
   port of call
   new orleans 
01:00  into the Blue 
02:45  poison ivy:
  The Secret Society 
04:25  dodgeball:
  a True 
 underdog Story 
05:55  Simpson
 fjölskyldan (19:22)

06:15  Fréttir og
 Ísland í dag 

06:00  pepsi maX tónlist 
08:00  dr. phil 
08:45  pepsi maX tónlist 
15:10  The Good Wife (16:23)

15:55  necessary roug
hness (12:12)

16:40  how to be a 
Gentleman (6:9)

17:05  The office (11:24)

17:30  dr. phil 
18:15  royal pains (7:16)

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

Show (9:13)

20:10  Family Guy (9:22)

Ein þekktasta fjölskylda 
teiknimyndasögunnar snýr 
loks aftur á SkjáEinn. Pet-
er Griffin og fjölskylda ásamt 
hundinum Brian búa á 
Rhode Island og lenda í ótrú-
legum ævintýrum þar sem 
kolsvartur húmor er aldrei 
langt undan.
20:35  america’s Funniest
 home Videos (27:44)

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

23:30  donnie Brasco 
Bandarísk kvikmynd frá ár-
inu 1997 með Johnny Depp 
og Al Pacino í aðalhlutverk-
um. Lögreglumaður sem fer 
huldu höfði innan valdamik-
illar glæpafjölskyldu und-
ir nafninu Donnie Brasco. 
Hann eignast vini innan fjöl-
skyldunnar og kemst til 
æðstu metorða. Áður en var-
ir á Donnie erfitt að skilja á 
milli veruleika og uppspuna 
dulargervisins.
01:40  excused 
02:05  Flashpoint (1:18)

02:55  lost Girl (12:22)

03:40  pepsi maX tónlist 

17:45  Tottenham  
chelsea 

19:30  pl classic matches 
  (Liverpool - Chelsea, 1996)
20:00  manstu 
20:45  Fulham  chelsea 
22:25  manstu 
Skemmtilegur spurningaleik-
ur um enska boltann í umsjón 
Guðmundar Benediktsson-
ar. Þetta er fjörugur þáttur á 
léttum nótum þar sem gleðin 
verður í fyrirrúmi og allir vinna.
23:10  md bestu leikirnir 
  (Chelsea - Barcelona - 

08.03.05)
Rifjaðir upp bestu leik-
ir ensku stórliðanna í Meist-
aradeildinni á undanförn-
um árum.
23:40  reading  chelsea 
Útsending frá leik Reading 
og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni.

Föstudagur 21. júní 2013

15:40  Ástareldur 
16:30  Ástareldur 
17:18  Babar (24:26)

17:40  unnar og vinur (10:26)

18:03  hrúturinn hreinn
18:10  Táknmálsfréttir 
18:20  andraland ii (5:5)  e.
19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:40  dýralæknirinn (2:9)

20:05  Kofinn  (The Cabin)
Tvö einstæð foreldri fara 
með börn sín á hátíð á af-
skekktum stað í Skotlandi 
og eru óvart bókuð í sama 
kofann. Auðvitað þola þau 
ekki hvort annað, til að byrja 
með. Bandarísk sjónvarps-
mynd frá 2011. Leikstjóri 
er Brian Trenchard-Smith 
og meðal leikenda eru Lea 
Thompson og Steven Brand.
21:35  Vínviðarblóð
  – endurfundir í 

Jarnac 
  (Le sang de la vigne: Le 

dernier coup de Jarnac)
Mynd úr flokki franskra 
sakamálamynda um vín-
frömuðinn virta, Benjam-
in Lebel, sem aðstoðar lög-
regluna við rannsókn erfiðra 
mála. Aðalhlutverk leika Pi-
erre Arditi og Catherine 
Demaiffe.
23:10  dátar:
  uppgangur Kóbru 
  (G.I. Joe: The Rise of Cobra)
Sérsveit hermanna tekst 
á við hættuleg glæpasam-
tök sem alræmdur vopna-
sali stjórnar. Leikstjóri er 
Stephen Sommers og meðal 
leikenda eru Dennis Quaid, 
Channing Tatum, Christopher 
Eccleston, Jonathan Pryce, 
Sienna Miller og Marlon Wa-
yans. Bandarísk spennu-
mynd frá 2009.  e. •1201:05  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00  hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00  motoring. 
Ökuþórar í essi sínu, mót-
oringfréttir og bílskúrsband 
kvöldsins
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  nBa 2012/2013
   Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
16:20  Borgunarbikarinn 

2013 
  (Stjarnan - FH)
18:10  Borgunarmörkin 

2013 
19:15  Sumarmótin 2013 
20:00  nBa 2012/2013
   Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
Útsending frá leik Miami og 
San Antonio í NBA körfu-
boltanum.
21:50  Kraftasport 2013 
Sýndar svipmyndir frá Arnold 
Classic mótinu sem fram fór 
í Columbus í Ohio í mars s.l.
22:45  Feherty 
  (Ben Curtis á heimaslóðum)
Skemmtilegur golfþáttur.
23:30  Fa bikarinn 
  (Southampton - Chelsea)

12:20  love and other 
disasters 

13:50  Time Traveler’s Wife 
15:35  The prince and me 4 
17:05  love and other 

disasters 
Brittany Murphy leikur stelpu 
sem þrífst á að hjálpa vin-
um sínum að finna ástina í 
þessari skemmtilegu róman-
tísku gamanmynd.
18:35  Time Traveler’s Wife 
Dramatísk og rómantísk 
mynd með Eric Bana og 
Rachel McAdams í aðalhlut-
verkum. Myndin fjallar um 
listakonuna Clare og myndar-
lega bókasafnsvörðinn Henry 
sem eru í innilegu ástarsam-
bandi. Henry ferðast um tí-
mann og þau vita að það er 
ekki hættulaust og er því sér-
hver samverustund þeim 
ómetanleg.
20:25  The prince and me 4 
Rómantísk gamanmynd fyrir 
alla fjölskylduna.
22:00  Brooklyn’s Finest 
Hörkufín spennumynd með 
stórleikurunum Richard 
Gere, Don Cheadle og Eth-
an Hawke í aðalhutverk-
um og fjallar um þrjá ólíka 
lögregluþjóna í Brooklyn en 
leiðir þeirra liggja saman á 
hættuslóð.
00:10  awake 
01:35  mirrors 2 
03:05  Brooklyn’s Finest 





Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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17:00  motoring. 
17:30  eldað með holta 
18:00  hrafnaþing 
19:00  motoring. 
19:30  eldað með holta 
20:00  hrafnaþing 
21:00  með 
21:30  móti 
22:00  Björn Bjarnason 
22:30  Tölvur, tækni og 

kennsla. 
23:00  Veiðin og Bender 
23:30  Á ferð og flugi 
00:00  hrafnaþing 

ÍTalÍa - brasilÍa20:00 WipeouT19:40 The Voice18:35 pepSi deildin15:05 The KinG’S Speech20:00

17:00  chelsea  aston 
Villa 

18:40  md bestu leikirnir 
  (Chelsea - Barcelona - 

08.03.05)
19:10  leikmaðurinn 
  (Eiður Smári Guðjohnsen)
19:50  Stuðningsmaðurinn 
  (Willum Þór Þórsson)
20:20  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Wigan - 

09.05.10)
20:50  Goals of the Season 
  (Goals of the Season 

2000/2001)
21:45  pl classic matches 
  (Tottenham - Chelsea, 

2001)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
22:15  manstu 
23:00  Fulham  chelsea 
Frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

09:00  meistaradeildin í 
handbolta 

  (Croatia Zagreb  
- Fuchse Berlin)

10:20  Borgunarbikarinn 
  (Stjarnan - FH)
12:10  Borgunarmörkin 
13:15  nBa 2012/2013
   Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
15:05  pepsi deildin 2013 
  (Stjarnan - Keflavík)
16:55  10 Bestu 
  (Guðni Bergsson)
17:40  Sumarmótin 2013 
18:25  nBa  
19:15  Feherty 
  (Ben Curtis á heimaslóðum)
20:00  Spænski boltinn 
  (Getafe - Barcelona)
21:40  Spænski boltinn 
  (Real Madird - Deportivo)
23:20  Box: dawson  

 Stevenson 

06:00  pepsi maX tónlist 
13:30  dr. phil 
14:15  dr. phil 
15:00  Judging amy (17:24)

15:45  psych (6:16)

16:30  The office (11:24)

16:55  The ricky Gervais 
Show (9:13)

17:20  Family Guy (9:22)

17:45  Britain’s next Top 
model (2:13)

Breska útgáfa þáttanna 
sem farið hafa sigurför um 
heiminn. Ofurfyrirsætan Elle 
Macpherson er aðaldómari 
þáttanna og ræður því hverj-
ir skjótast upp á stjörnu-
himininn og hverjir falla í 
gleymskunnar dá.
18:35  The Voice (13:13)

Bandarískur raunveruleika-
þáttur þar sem leitað er að 
hæfileikaríku tónlistarfólki.
21:05  Shedding for the 

Wedding
   loKaÞÁTTur (8:8)

Áhugaverður þættir þar sem 
pör keppast um að missa sem 
flest kíló fyrir stóra daginn.
21:55  Beauty and  

the Beast (19:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
eru í höndum Kristin Kreuk 
og Jay Ryan.
22:40  For your eyes only 
Tólfta James Bond myndin 
og skartar Roger Moore í 
hlutverki njósnarans 007. 
Að þessu sinni leitar njósn-
ari hennar hátignar að týndri 
stjórnstöð sem notuð er til 
að skjóta hættulegum eld-
flaugum á loft.
00:50  First Family (1:2)

02:20  nyc 22 (2:13)

03:10  excused 
03:35  Beauty and  

the Beast (19:22)

04:20  pepsi maX tónlist 

07:00  Strumparnir 
07:25  Brunabílarnir 
07:50  doddi litli og eyrna

stór 
08:00  algjör Sveppi 
10:10  Kalli kanína og fé

lagar 
10:35  ozzy & drix 
11:00  mad 
11:10  Big Time rush 
11:35  young Justice 
12:00  Bold and the
 Beautiful 
12:20  Bold and the
 Beautiful 
12:40  Bold and the
 Beautiful 
13:00  Bold and the
 Beautiful 
13:25  one Born every 

minute (6:8)

14:25  Tossarnir 
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 (6:22)

19:40  Wipeout 
20:25  Shut up & Sing 
Skemmtileg heimildar-
mynd um hljómsveitina Dixie 
Chicks, og fárviðrið í kjölfar 
ummæla þeirra á tónleikum 
þar sem George W. Bush og 
stefnu hans var mótmælt.
21:55  prometheus 
Magnaður vísindatryllir með 
Charlize Theron og Michael 
Fassbender í aðalhutverkum. 
23:25  hot Tub Time 

machine 
01:05  Walk the line 
03:15  pride and Glory 
05:20  The neighbors (6:22)

05:45  Fréttir 
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Laugardagur 22. júní 2013

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:15  Týndir tónar   e.
10:30  360 gráður (4:30)  e.
10:55  Gengið um göturnar   
11:25  Sporbraut jarðar (2:3)  
12:25  Basl er búskapur (2:7)  
12:55  Fagur fiskur í sjó
13:25  Á meðan ég man (2:8)  
13:55  Járnkrossar
   Ættargrafreiturinn 

á mýrum   e.
14:45  eva maríu og Þór

unn helgadóttur   e.
15:25  Fjársjóður  

framtíðar ii (3:6)  e.
15:55  popppunktur 2009
16:45  Skólahreysti (3:6)  e.
17:30  Ástin grípur
 unglinginn (65:85)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  Golfið (3:12)  e.
18:54  lottó 
19:00  Fréttir 
19:35  Veðurfréttir 
19:45  Álfukeppni
   stofa 
20:00  Álfukeppnin  

í fótbolta BeinT
  (Ítalía - Brasilía)
Bein útsending frá seinni 
hálfleik leiks Ítala og Bras-
ilíumanna í Álfukeppninni 
í fótbolta sem haldin er í 
Brasilíu. 
20:55  Átök og ástir 
  (All’s Faire in Love)
Samkeppnin er hörð á milli 
tveggja leikflokka sem setja 
upp miðaldasýningar. Leik-
stjóri er Scott Marshall og 
meðal leikenda eru Christina 
Ricci, Owen Benjamin og 
Ann-Margret. Bandarísk bíó-
mynd frá 2009.
22:45  Tortímandinn:
  hjálpræðið •12  (Terminator Salvation)
00:40  21   e. •1202:40  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

08:10  Taken From me:
 The Tiffany 
 rubin Story 
09:40  make it happen 
11:10  charlie and the 

chocolate Factory 
13:05  The King’s Speech 
15:00  Taken From me:
 The Tiffany 
 rubin Story 
16:35  make it happen 
18:05  charlie and the 

chocolate Factory 
Bráðskemmtileg fjölskyldu-
mynd með Johnny Depp 
sem byggð er á frægri 
barnabók eftir Roald Dahl. 
Kalli litli dettur í lukkupott-
inn þegar hann kaupir sér 
súkkulaðistykki og finnur einn 
af hinum eftirsóttu gullmið-
um. Verðlaunin eru heimsókn 
í glæsilegustu sælgætisgerð í 
heiminum, hina ótrúlegu sæl-
gætisgerð Villa Wonka, þar 
sem allt getur gerst.
20:00  The King’s Speech 
22:00  The nines 
23:40  drunkboat 
01:20  into The Blue 2:
  The reef 
02:50  The nines 
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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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14:00  Frumkvöðlar 
14:30  Golf fyrir alla 
15:00  eldhús meistaranna 
15:30  Suðurnesjamagasín 
16:00  hrafnaþing 
17:00  með 
17:30  móti 
18:00  Björn Bjarnason 
18:30  Tölvur, tækni og 

kennsla. 
19:00  Veiðin og Bender 
19:30  Á ferð og flugi 
20:00  hrafnaþing 
21:00  auðlindakistan 
21:30  Siggi Stormur 
22:00  hrafnaþing 
23:00  motoring. 
23:30  eldað með holta 

lJóSmóðirin20:30 The KillinG21:00 laW & order 21:10 nBa19:00 The SeVen year iTch20:15

06:00  pepsi maX tónlist 
12:55  dr. phil 
13:40  dr. phil 
14:25  dr. phil 
15:10  Shedding for the 

Wedding (8:8)

16:00  how to be a 
Gentleman (6:9)

16:25  parenthood (11:18)

17:15  royal pains (7:16)

18:00  common law (6:12)

18:45  Blue Bloods (17:23)

19:35  Judging amy (18:24)

20:20  Top Gear australia
   nÝTT (1:6)

Ástralska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mik-
illa vinsælda en þátturinn 
er í umsjá þeirra Shane og 
Ewens.
21:10  law & order (9:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara 
í New York borg. Læknir er 
myrtur og vísbendingar eru 
af skornum skammti. Grun-
ur leikur á að hann hafi ein-
faldlega verið rangur maður 
á röngum stað.
22:00  leverage (4:16)

Bandarísk þáttaröð um Nate 
Ford og félaga hans í þjófa-
gengi sem ræna bara þá ríku 
og valdamiklu sem níðast á 
minnimáttar. 
22:45  lost Girl (13:22)

Ævintýralegir þættir um 
stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúruleg-
um kröftum sínum, aðstoða 
þá sem eru hjálparþurfi og 
komast að hinu sanna um 
uppruna sinn.
23:30  elementary (24:24)

00:20  The mob doctor (6:13)

01:05  Flashpoint (1:18)

01:55  excused 
02:20  leverage (4:16)

03:05  lost Girl (13:22)

03:50  pepsi maX tónlist 

07:00  Strumparnir 
07:25  Villingarnir 
07:50  hello Kitty 
08:00  algjör Sveppi 
09:40  Grallararnir 
10:00  Tasmanía 
10:25  hundagengið 
11:10  Xiaolin Showdown 
12:00  nágrannar 
12:20  nágrannar 
12:40  nágrannar 
13:00  nágrannar 
13:25  Besta svarið (2:8)

13:50  Grillað með Jóa Fel
14:20  Two and a half men
14:45  The Kennedys (5:8)

15:30  mr Selfridge (5:10)

16:20  Suits (11:16)

17:10  hið blómlega bú 
17:35  60 mínútur 
18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
19:00  Frasier (3:24)

19:25  pönk í reykjavík (1:4)

19:50  harry’s law (5:22)

20:35  rizzoli & isles 
Þriðja þáttaröðin um rann-
sóknarlögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninnn Mauru 
Isles sem eru afar ólíkar en 
góðar vinkonur sem leysa 
glæpi Boston-mafíunnar.
21:20  The Killing (3:12)

Þriðja þáttaröðin af þess-
um æsispennandi saka-
málaþáttum, sem byggja á 
dönsku verðlaunaþáttunum 
Forbrydelsen.
22:05  mad men (11:13)

22:55  60 mínútur 
23:40  The daily Show:
  Global editon (20:41)

00:10  Suits (11:16)

00:55  Boss (1:10)

01:50  Kingdom of plants 
02:35  Breaking Bad 
03:20  Gentlemen prefer 

Blondes 
04:50  harry’s law (5:22)

05:35  pönk í reykjavík (1:4)

06:00  Fréttir 

s
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sunnudagur 23. júní 2013

09:20  Serious moonlight 
10:45  i don’t Know how 

She does it 
12:15  agent cody Banks 
13:55  The Seven year itch 
15:40  Serious moonlight 
17:05  i don’t Know how 

She does it 
18:35  agent cody Banks 
Stórskemmtileg hasargaman-
mynd fyrir alla fjölskylduna. 
Cody Banks er um margt 
dæmigerður unglingur. Hann 
er feiminn við stelpur, hat-
ar stærðfræði en elskar hjóla-
brettið sitt. En Cody er samt 
ekki að öllu leyti eins og jafn-
aldrar hans. Strákurinn á sér 
nefnilega leyndarmál því hann 
er á mála hjá bandarísku al-
ríkislögreglunni.
20:15  The Seven year itch 
22:00  extremely loud & 

incredibly close 
00:10  Sea of love 
02:10  Volcano 
03:55  extremely loud & 

incredibly close 16:45  Stoke  chelsea 
18:25  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Wigan - 

09.05.10)
18:55  manstu 
19:40  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:10  md bestu leikirnir 
  (Chelsea - Barcelona - 

08.03.05)
Rifjaðir upp bestu leik-
ir ensku stórliðanna í Meist-
aradeildinni á undanförn-
um árum.
20:40  Season highlights 
  (Season Highlights 

1997/1998)
21:35  Stuðningsmaðurinn 
  (Willum Þór Þórsson)
22:05  leikmaðurinn 
  (Eiður Smári Guðjohnsen)
22:45  chelsea  arsenal 

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:30  enginn má við 
mörgum (4:7)  e.

11:00  nýsköpun
   Íslensk vísindi (4:12)  
11:30  hart í Bak   e.
13:25  Útsvar 
14:25  Tony robinson í 

Ástralíu (2:6)  e.
15:20  Karlakórinn Þrestir
16:15  eins og við værum   
16:45  hvað veistu?
   dönsk geimflaug   
17:20  Táknmálsfréttir 
17:30  poppý kisuló (21:52)

17:40  Teitur (31:52)

17:51  Skotta Skrímsli (23:26)

18:00  Stundin okkar (8:31)  e.
18:25  Græn gleði (2:10)

19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Íslendingar:
  Stefán Íslandi 
20:30  ljósmóðirin 
  (Call the Midwife II)
21:25  Íslensk bíósumar
   Svo á jörðu sem á 

himni 
Íslensk bíómynd frá 1992. Í 
myndinni eru tengdir saman 
tvennir tímar og tveir atburð-
ir úr Íslandssögunni, annars 
vegar harmleikurinn við Mýr-
ar er franska rannsóknar-
skipið Pourquoi pas? fórst 
árið 1936, og hins vegar 
sagnir af Straumfjarðar-
Höllu sem uppi var á sömu 
slóðum á öndverðri fjórtándu 
öld. Leikstjóri er Kristín Jó-
hannesdóttir og meðal leik-
enda eru Tinna Gunnlaugs-
dóttir, Pierre Vaneck, Álfrún 
Örnólfsdóttir, Valdimar Örn 
Flygenring, Helgi Skúlason, 
Sigríður Hagalín og Christian 
Charmetant.
23:30  Brúin (1:10) (Broen)•1600:30  Útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

11:45  Borgunarbikarinn 
  (Stjarnan - FH)
14:00  Borgunarmörkin 
15:05  Kraftasport 2013 
16:00  Sumarmótin 2013 
16:45  pepsi deildin 2013 
  (Þór - Stjarnan)
Bein útsending frá leik Þórs 
og Stjörnunar í Pepsídeild 
karla. BeinT
19:00  nBa 2012/2013
   Úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
20:50  enski deildabikarinn 
  (Chelsea - Man. Utd.)
Útsending frá leik Chelsea 
og Manchester United í 16 
liða úrslitum enska deilda-
bikarsins.
23:10  pepsi deildin 2013 
  (Þór - Stjarnan)
Útsending frá leik Þórs 
og Stjörnunar í Pepsídeild 
karla.
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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 leitar uppi frum-
kvöðla Íslands
20:30  Golf fyrir alla 
Brautarholtsvöllur 1:6
21:00  eldhús meistaranna 
Grillað á þakinu 4:6
21:30  Suðurnesjamagasín 

 SpilaBorG22:20 SuiTS21:35 parenThood20:20 pepSi deildin19:45 BiG miracle20:15

17:30  liverpool  arsenal 
19:30  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:00  leikmaðurinn 
Guðmundur Benediktsson 
stýrir þætti um ensku stór-
liðin. Í þessum þætti ræð-
ir hann við leikmenn sem 
hafa tekið þátt í baráttunni 
í þessari sterkustu deild í 
heimi.
20:30  arsenal  newcastle 
Útsending frá leik Arsenal 
og Newcastle United í ensku 
úrvalsdeildinni.
22:10  leikmaðurinn 
22:40  pl classic matches 
  (Arsenal - Leeds)
Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úr-
valsdeildarinnar.
23:10  arsenal  norwich 

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home Videos (36:48)

07:35  everybody loves
 raymond (21:25)

08:00  cheers (4:22)

08:25  dr. phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:00  The Good Wife (17:23)

16:45  Judging amy (18:24)

17:30  dr. phil 
18:15  Top Gear australia
19:05  america’s Funniest
 home Videos (37:48)

19:30  everybody loves
 raymond (22:25)

19:55  cheers (5:22)

20:20  parenthood (12:18)

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 Five0 (18:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjall-
anna á Hawaii í þessum vin-
sælu þáttum. Stúlka úr liði 
sem keppir í hjólaskautarallí 
er myrt og sérsveitin reyn-
ir að komast að hinu sanna 
í málinu.
22:00  nyc 22 (3:13)

Spennandi þættir um störf 
nýliða í lögreglunni í New 
York þar sem grænjöxlum 
er hent út í djúpu laugina á 
fyrsta degi.
22:45  cSi:
  new york (11:22)

23:25  law & order (9:18)

00:15  Shedding for the 
Wedding (8:8)

01:05  hawaii Five0 (18:24)

01:55  nyc 22 (3:13)

02:40  pepsi maX tónlist 

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  malcolm in the 

middle (8:22)

08:30  ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  doctors (109:175)

10:15  Wipeout 
11:05  hawthorne (2:10)

11:50  Falcon crest (5:28)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (18:37)

14:15  american idol (19:37)

15:00  eT Weekend 
15:40  lukku láki 
16:05  ellen 
16:50  Bold and the
 Beautiful 
17:12  nágrannar 
17:57  Simpson
 fjölskyldan (21:21)

18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (3:23)

19:35  modern Family 
20:00  Kingdom of plants 
Þættirnir voru teknir á heilu ári 
hinum sögufrægu Kew-görð-
um í London. Mögnuð upp-
tökutækni gerir áhorfandanum 
kleift að fylgjast með aðlögun, 
uppvexti og ferli plantna.
20:50  nashville (1:21)

21:35  Suits (12:16)

22:20  Boss (2:10)

23:15  The Big Bang
 Theory (3:24)

23:40  mike & molly (13:23)

00:00  Two and a half men
00:25  White collar (13:16)

01:10  Weeds (10:13)

01:40  undercovers (4:13)

02:30  Borderland 
04:15  Suits (12:16)

05:00  Kingdom of plants 
05:50  Fréttir og
 Ísland í dag 
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Mánudagur 24. júní 2013

12:10  mad money 
13:55  Gulliver’s Travels 
15:20  Big miracle 
17:05  mad money 
18:50  Gulliver’s Travels 
Stórskemmtileg gamanmynd 
með Jack Black í aðalhlut-
verki. Sagan byggir á ferð 
Gúlívers til Putalands.
20:15  Big miracle 
Hugljúf og rómantísk mynd 
um Adam Carlson sem er 
fréttamaður nyrst í Alaska 
þar sem lítið er um frétt-
ir. Þegar hann loks slær í 
gegn með frétt um nokkra 
hvali í sjálfheldu fær hann 
meiri athygli en hann kær-
ir sig um og bærinn fyllist af 
fréttamönnum, ráðamönn-
um og allskonar fólki sem 
vill hjálpa. Þar á meðal er 
Rachel Kramer, öfgafull-
ur umhverfi ssinni og fyrr-
verandi kærasta Adams. En 
þegar allir leggjast á eitt til 
að hjálpa þessum stórkost-
legu spendýrum hafsins 
virðst allt geta gengið upp.
22:00  Wanderlust 
23:40  in Bruges 
Mögnuð hasarmynd um leig-
umorðingja sem bíður eftir 
næsta verkefni frá yfirmanni 
sínum meðan hann bíður í 
Burges í Belgínu.
01:25  Tenderness 
03:05  Wanderlust 

17:20  Fæturnir á Fanneyju
17:32  Spurt og sprellað
17:38  Töfrahnötturinn (31:52)

17:51  angelo ræður (25:78)

17:59  Kapteinn Karl (25:26)

18:12  Grettir (25:54)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  Svona er ástin (3:3)

19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Simpansi  

í mannheimum 
21:15  hefnd (17:22)

  (Revenge)
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Spilaborg (8:13)

  (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. Meðal leik-
enda eru Kevin Spacey, 
Michael Gill, Robin Wright og 
Sakina Jaffrey. Þættirnir eru 
byggðir á breskri þáttaröð 
frá 1990 þar sem Ian Ric-
hardson var í aðalhlutverki.
23:10  neyðarvaktin (23:24)

  (Chicago Fire)  e. •1223:55  leyndardómur 
hússins (4:5)

  (Marchlands)
Breskur myndaflokkur í 
fimm þáttum um þrjár fjöl-
skyldur sem búa í sama 
húsinu árið 1968, 1987 og 
í nútímanum. Dularfullt lát 
ungrar telpu tengir sögu fjöl-
skyldnanna saman. Meðal 
leikenda eru Alex Kingston, 
Dean Andrews og Shelley 
Conn.  e. •1600:40  Fréttir 
00:50  dagskrárlok 

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

07:00  pepsi deildin 2013 
  (Þór - Stjarnan)
17:10  Sumarmótin 2013 
Sýndar svipmyndir frá Pæj-
umótinu í Eyjum þar sem 
knattspyrnustjörnur fram-
tíðarinnar láta ljós sitt skína. 
17:55  pepsi deildin 2013 
  (Þór - Stjarnan)
19:45  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - Valur) BeinT
Bein útsending frá leik 
Breiðabliks og Vals í Pepsí-
deild karla. 
22:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - Valur)
Útsending frá leik Breiða-
bliks og Vals í Pepsídeild 
karla.
01:05  pepsi mörkin 2013 
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 10 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  hrafnaþing 
Hvernig er umhorfs í við-
skiptaheiminum?
21:00  með 
Elín Hirst og Karl Garðasson 
með sjónarmið ríkisstjórn-
arinnar
21:30  móti 

caSTle21:15 modern Family19:35 parenThood18:15 meiSTaradeildin22:00 Johnny enGliSh20:20

17:30  newcastle  arsenal 
19:15  manstu 
20:00  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Arsenal - 

29.10.11)
20:30  arsenal  Tottenham 
22:15  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Arsenal - 

29.10.11)
Þáttur þar sem farið er yfir 
valda leiki með ensku stór-
liðunum.
22:45  leikmaðurinn 
Guðmundur Benediktsson 
stýrir þætti um ensku stór-
liðin. Í þessum þætti ræð-
ir hann við leikmenn sem 
hafa tekið þátt í baráttunni 
í þessari sterkustu deild í 
heimi.
23:15  man. city  arsenal 
Útsending frá leik Manche-
ster City og Arsenal í ensku 
úrvalsdeildinni.

07:00  pepsi mörkin 2013 
08:15  pepsi mörkin 2013 
16:05  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - Valur)
17:55  pepsi mörkin 2013 
19:10  pepsídeild kvenna 

2013 BeinT
Bein útsending frá leik 
Vals og Þróttar í Pepsídeild 
kvenna. 
21:15  herminator invita

tional 
Sýnt frá stórskemmtilegu 
góðgerðargolfmóti sem 
knattspyrnumaðurinn Her-
mann Hreiðarsson stóð fyrir 
á Akranesi 15. júní..
22:00  meistaradeild 

evrópu 
  (Arsenal - Olympyakos)
23:40  pepsídeild kvenna 

2013 
Útsending frá leik Vals og 
Þróttar í Pepsídeild kvenna.

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home Videos (37:48)

07:35  everybody loves
 raymond (22:25)

08:00  cheers (5:22)

08:25  dr. phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:40  The ricky Gervais 

Show (9:13)

17:05  Family Guy (9:22)

17:30  dr. phil 
18:15  parenthood (12:18)

19:05  america’s Funniest
 home Videos (38:48)

19:30  everybody loves
 raymond (23:25)

19:55  cheers (6:22)

20:20  Britain’s next Top 
model (3:13)

Breska útgáfa þáttanna 
sem farið hafa sigurför um 
heiminn. Ofurfyrirsætan Elle 
Macpherson er aðaldómari 
þáttanna og ræður því hverj-
ir skjótast upp á stjörnu-
himininn og hverjir falla í 
gleymskunnar dá.
21:10  The mob doctor (7:13)

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  nurse Jackie (1:10)

Margverðlaunuð banda-
rísk þáttaröð um hjúkrunar-
fræðinginn og pilluætuna 
Jackie.
22:30  house of lies
   nÝTT (1:12)

22:55  hawaii Fiveo (18:24)

23:45  nyc 22 (3:13)

00:35  Beauty and  
the Beast (19:22)

01:20  excused 
01:45  The mob doctor (7:13)

02:35  nurse Jackie (1:10)

03:05  house of lies (1:12)

03:30  pepsi maX tónlist 

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  malcolm in the 

middle (9:22)

08:30  ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Wonder years (10:23)

10:00  doctors (110:175)

10:40  Gilmore Girls (15:22)

11:25  up all night (21:24)

11:50  Jamie oliver’s
 Food revolution (3:6)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (20:37)

14:20  american idol (21:37)

15:10  Sjáðu 
15:40  Victorious 
16:00  Svampur Sveinsson 
16:25  ellen 
17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:36  nágrannar 
17:58  Simpson
 fjölskyldan (1:22)

18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (4:23)

19:35  modern Family 
20:00  The Big Bang
 Theory (4:24)

20:25  mike & molly (14:23)

Það skiptast á skin og skúrir.
20:45  Two and a half men
21:10  White collar (14:16)

21:55  Weeds (11:13)

22:25  The daily Show:
  Global editon (21:41)

22:50  Go on (21:22)

23:15  dallas 
00:00  lærkevej (5:10)

00:45  miami medical (1:13)

01:30  numbers (15:16)

02:15  Silent Witness (7:12)

03:05  Silent Witness (8:12)

04:00  death race 2 
05:40  Fréttir og
 Ísland í dag 
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16:30  Ástareldur 
17:20  Teitur (2:26)

17:30  Sæfarar (44:52)

17:41  leonardo (13:13)

18:09  Teiknum dýrin (17:52)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  magnus og petski
19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Fjársjóður  

framtíðar ii (4:6)

20:10  Fjallkonan 
Mynd eftir Guðberg Davíðs-
son um fornleifafund á Vest-
dalsheiði árið 2004. Fram-
leiðandi: Ljósop ehf.
20:40  Golfið (4:12)

Golfþættir fyrir alla fjöl-
skylduna, þá sem spila golf 
sér til ánægju og yndisauka 
og líka þá sem æfa íþróttina 
af kappi. Í þáttunum er fjall-
að um almennings- og 
keppnisgolf og leitast er við 
að fræða áhorfandann um 
golf almennt, helstu reglur 
og tækniatriði auk þess sem 
við kynnumst íslenskum 
keppniskylfingum og fylgju-
mst með Íslensku golfmóta-
röðinni. Umsjónarmenn eru 
Gunnar Hansson og Jón Júl-
íus Karlsson.
21:15  castle (12:24)

Bandarísk þáttaröð. Höf-
undur sakamálasagna er 
fenginn til að hjálpa lög-
reglunni þegar morðingi 
hermir eftir atburðum í bók-
um hans. Meðal leikenda eru 
Nathan Fillion, Stana Katic, 
Molly C. Quinn og Seam-
us Dever.
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  hringiða (1:12)

  (Engrenage III)•1623:15  Spilaborg (8:13)

  (House of Cards)
00:00  Fréttir 
00:10  dagskrárlok 

Þriðjudagur 25. júní 2013

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

12:50  arctic Tale 
14:15  Búi og Símon 
15:45  Johnny english  

reborn 
17:25  arctic Tale 
18:50  Búi og Símon 
Skemmtileg teiknimynd fyr-
ir alla fjölskylduna. Ævin-
týraheimurinn Gaya er í 
hættu þegar töfrasteinin-
um er stolið. Við fylgjumst 
með vinunum Búa og Símoni 
leita steininn uppi og lenda í 
ótrúlegum svaðilförum til að 
bjarga heiminum.
20:20  Johnny english  

reborn 
Ævintýraleg grínhasar-
mynd þar sem Rowan Atkin-
son snýr aftur sem njósnar-
inn Johnny English og í þetta 
sinn þarf hann að stöðva hóp 
alþjóðlega leigumorðingja 
sem áforma að myrða þjóð-
höfðingja og valda ulsa um 
allan heim. Skrautlegar að-
ferðir hans við lausn mála 
koma sökudólgunum og 
samstarfélögum hans í opna 
skjöldu.
22:00  The next  

Three days 
Hörkufín spennumynd með 
Russell Crowe
00:10  The pelican Brief 
02:30  american pie 2 
04:20  The next Three 

days 

Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa
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Allt á einum stað



Veldu gæði og lægra verð...

Fæst í apótekum og heilsubúðum á sólbaðs- og snyrtistofum

Gula Fruit of the Earth E-gel
Lausn fyrir marga exem- og 
sóríaissjúklinga.

Aloe Vera Hand  
& Body Lotion
frá Triple Lanolin
er samsett úr Aloe Vera geli og lanólíni,  
virkustu græðandi,  mýkjandi og
húðnærandi hráefni í handáburði og 
Body Lotion.
 - 2 stærðir

Dökksólbrúnkukremið (Dark Tanning 
Lotion.  Stundum kallað kókoskremið) 
og Gulrótargelið (Deep Tanning Gel, 
Carrot) hafa verið sameinuð í Fruit of 
the Earth vítamínríka Dark Tanning 
Lotion með lægstu sólvörn í kremi, #4.  
Það gefur húðinni fallegan dökkbrúnan 
tón um leið og húðin er nærð með 
rakagefandi og húðstyrkjandi jurtum.  
Dýpri húðlög eru virkjuð í framleiðslu 
á sólbrúnku. Undirtónn húðarinnar 
verður dekkri og þegar húðin endurný-
jast tekur annað sóbrúnt húðlag við 
(endingarbetri sólbrúnka).  2 stærðir.

Prófaðu líka hraðvirku Aloe Up Dark 
Tanning Oil með vörn #6.  
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20:00  Árni páll 
Hann ætlar að leiða samfylk-
inguna á nýjar brautir.
20:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
Undaheimur tækninnar;)
21:00  Veiðin og Bender 
Miklu betra vertíðar upphaf
21:30  Á ferð og flugi 

ÁlFuKeppnin20:00 BiG BanG Theory19:15 pSych20:25 nBa22:55 GeT ShorTy20:15

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home Videos (38:48)

07:35  everybody loves
 raymond (23:25)

08:00  cheers (6:22)

08:25  dr. phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:50  The Good Wife (18:23)

17:35  dr. phil 
18:20  Britain’s next Top 

model (3:13)

19:10  america’s Funniest
 home Videos (39:48)

19:35  everybody loves
 raymond (24:25)

20:00  cheers (7:22)

Endursýningar frá upphafi á 
þessum vinsælu þáttum um 
kráareigandann og fyrrver-
andi hafnaboltahetjuna Sam 
Malone.
20:25  psych (7:16)

Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann með einstaka 
athyglisgáfu sem aðstoðar 
lögregluna.
21:10  Blue Bloods (18:23)

Þættir um líf Reagan fjöl-
skyldunnar í New York þar 
sem fjölskylduböndum er 
komið á glæpamenn borgar-
innar sem aldrei sefur. Danny 
og félagi hans Maria rann-
saka morð sem öll virðast 
vera tengd á einhvern hátt. 
Þau vona þó að þau séu ekki 
að eltast við fjöldamorðingja.
22:00  common law (7:12)

Skemmtilegur þáttur sem 
fjallar um tvo rannsóknarlög-
reglumenn sem semur það 
illa að þeir eru skikkaðir til 
hjónabandsráðgjafa.
22:45  The Borgias (8:9)

23:30  house of lies (1:12)

23:55  leverage (4:16)

00:40  lost Girl (13:22)

01:25  excused 
01:50  Blue Bloods (18:23)

02:40  pepsi maX tónlist 

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  malcolm in the 

middle (10:22)

08:30  ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  doctors (111:175)

10:20  cougar Town (22:22)

10:45  The no. 1 ladies’ 
detective agency

11:50  Grey’s anatomy (17:24)

12:35  nágrannar 
13:00  Kalli Berndsen
   í nýju ljósi (2:8)

13:25  covert affairs (4:11)

14:05  chuck (2:24)

14:50  hot in cleveland (9:10)

15:10  Big Time rush 
15:35  Tricky TV (17:23)

16:00  nornfélagið 
16:25  ellen 
17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 fjölskyldan (2:22)

18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (5:23)

19:35  modern Family 
20:00  hið blómlega bú 
Glæsileg ný íslensk þáttaröð.
20:30  Go on (22:22)

20:55  dallas 
21:40  lærkevej (6:10)

22:25  miami medical (2:13)

23:10  Breaking Bad 
23:55  revolution (13:20)

00:35  Grimm (11:22)

01:20  Vice (5:10)

02:05  american horror 
Story (9:12)

02:45  Timber Falls 
04:25  Fringe (13:22)

05:10  dallas 
05:50  Fréttir og
 Ísland í dag 

17:45  arsenal  Fulham 
19:30  pl classic matches 
  (Arsenal - Blackburn, 

2001)
20:00  Stuðningsmaðurinn 
  (Lúðvík Arnarson)
20:30  arsenal  Sout

hampton 
Útsending frá leik Arsenal og 
Southampton í ensku úrvals-
deildinni.
22:10  Stuðningsmaðurinn 
  (Lúðvík Arnarson)
Guðmundur Benediktsson 
hittir glerharða stuðnings-
menn ensku stórliðanna og 
ræðir um leikmenn, þjálf-
ara, frammistöðuna sl. vetur 
og þær breytingar sem eru 
framundan.
22:40  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Arsenal - 

29.10.11)
23:10  liverpool  arsenal 

Miðvikudagur 26. júní 2013

16:10  Golfið (4:12)  e.
16:40  læknamiðstöðin
17:25  Franklín (62:65)

17:50  Geymslan (8:28)  e.
18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  hið sæta sumarlíf
18:54  Víkingalottó 
19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  minnisverð máltíð
  – Sara Blædel (2:7)

19:45  Álfukeppni
   stofa 
20:00  Álfukeppnin  

í fótbolta 
  (Undanúrslit) BeinT
Bein útsending frá síð-
ari hálfleik fyrri undanúr-
slitaleiksins í Álfukeppn-
inni í fótbolta sem haldin er 
í Brasilíu. 
20:55  Álfukeppni
   samantekt 
21:15  leyniríkið (2:4)

  (Secret State)
Breskur myndaflokkur um 
samspil lýðræðislega kjör-
inna stjórnvalda, stórfyrir-
tækja og hersins. Olíuslys 
verður og skömmu síðar 
ferst forsætisráðherra Bret-
lands í dularfullu flugslysi. 
Arftaki hans á valdastóli 
kemst á snoðir um samsæri 
í stjórnkerfinu. 
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  af hverju fátækt?
   afríka arðrænd 
  (Why Poverty?:  

Stealing Africa)
Heimildamynd úr flokki um 
fátækt í heiminum. Hversu 
mikill hagnaður er sann-
gjarn? 
23:15  loforðið (3:4)

  (The Promise)
Breskur myndaflokkur í fjór-
um þáttum.  e. •1600:40  Fréttir 
00:50  dagskrárlok 

07:00  pepsídeild kvenna 
18:00  Sumarmótin 2013 
18:45  pepsídeild kvenna 
20:25  meistaradeild 

evrópu 
  (Man. City  

- Borussia Dortmund)
Útsending frá leik Manche-
ster City og Borussia Dort-
mund í Meistaradeild 
Evrópu.
22:05  herminator  

invitational 
Sýnt frá stórskemmtilegu 
góðgerðargolfmóti sem 
knattspyrnumaðurinn Her-
mann Hreiðarsson stóð fyr-
ir á Akranesi 15. júní. Fjöl-
margir þekktir kappar tóku 
þátt í mótinu.
22:55  nBa  
Þáttur þar sem fjallað er um 
Michael Jordan
23:45  pepsi mörkin 2013 

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

12:40  prom 
14:20  lína langsokkur 
15:35  Get Shorty 
17:20  prom 
19:00  lína langsokkur 
Hress og skemmtileg teikni-
mynd um sterkustu og rauð-
hærðustu stelpu í heimi, 
Línu langsokk, og vini henn-
ar Önnu og Tomma.
20:15  Get Shorty 
Chili Palmer er okurlánari í 
Miami sem er sendur til Los 
Angeles til að innheimta þar 
skuld sem kvikmyndafram-
leiðandinn Harry Zimm hefur 
ekki greitt. Harry þessi á litlu 
láni að fagna en hins vegar 
vill svo til að Chili er mikill 
áhugamaður um kvikmyndir. 
Hann hrífst jafnvel af lélegri 
framleiðslu Harrys og ger-
ir honum tilboð. Chili slepp-
ir því að limlesta Harry og 
kemur honum þess í stað á 
toppinn. Það þarf jú hörku til 
að slá í gegn í Hollywood.
22:00  chicago overcoat 
Spennumynd þar sem örlög 
launmorðingja og rann-
sóknarlögreglumanns flétt-
ast saman í einu lokaverk-
efni þeirra beggja.
23:35  Get him to the 

Greek 
01:20  mercury rising 
03:10  chicago overcoat 
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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
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Teg. Grazia 3 – 1 – 1. 

              Celtic svefnsófi         Hornsófi með svefn og rúmfatag.           Hvíldarst. m/skammel Fox - Comfy 

                      Hornsófi Carlos     Tungusófi m/svefn og rúmfatag.    Leo rafm.lyftu stóll       Teg. Katrin        

83.000 EInTÖK ALLA fÖsTUdAGA
Fótspor ehF. geFur út tíMaritið Birtu augLýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  malcolm in the 

middle (11:22)

08:30  ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  doctors (112:175)

10:15  human Target (2:13)

11:00  masterchef (4:13)

11:50  man vs. Wild (9:15)

12:35  nágrannar 
13:00  Who do you Think
 you are? uK (2:6)

14:00  Knight and day 
15:45  ofurmennið 
16:05  lína langsokkur 
16:25  ellen 
17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 fjölskyldan (3:22)

18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  The Big Bang
 Theory (6:23)

19:35  modern Family 
20:00  Grillað með Jóa Fel
Glænýir, girnilegir og sumar-
legum grillþættir þar sem Jói 
Fel sýnir okkur réttu hand-
tökin og kynnir fyrir áhorf-
endum girnilegar uppskriftir, 
nýstárlegar aðferðir við elda-
mennskuna.
20:25  revolution (14:20)

21:10  Breaking Bad 
21:55  Vice (6:10)

22:25  Grimm (12:22)

23:10  harry’s law (5:22)

23:55  rizzoli & isles 
00:40  mad men (11:13)

01:30  The Killing (3:12)

02:15  Burn notice (13:18)

03:00  Knight and day 
04:50  human Target (2:13)

05:35  Fréttir og
 Ísland í dag 

20:00  hrafnaþing 
Eru stórverkefni að fara í 
gang?
21:00  auðlindakistan 
Umsjón Jón Gunnarsson
21:30  Siggi Stormur 

neyðarVaKTin21:15 reVoluTion20:25 deXTer22:50 KraFTaSporT 201323:15 adam20:15

17:45  arsenal  Tottenham 
19:30  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:00  md bestu leikirnir 
  (Inter - Arsenal - 25.11.05)
Rifjaðir upp bestu leik-
ir ensku stórliðanna í Meist-
aradeildinni á undanförn-
um árum.
20:30  arsenal  West ham 
Útsending frá leik Arsenal og 
West Ham United í ensku úr-
valsdeildinni.
22:25  md bestu leikirnir 
  (Inter - Arsenal - 25.11.05)
Rifjaðir upp bestu leik-
ir ensku stórliðanna í Meist-
aradeildinni á undanförn-
um árum.
22:55  Stuðningsmaðurinn 
  (Lúðvík Arnarson)
23:25  arsenal  liverpool 

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s Funniest
 home Videos (39:48)

07:35  everybody loves
 raymond (24:25)

08:00  cheers (7:22)

08:25  dr. phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
15:05  The Voice (13:13)

17:35  dr. phil 
18:20  psych (7:16)

19:05  america’s Funniest
 home Videos (42:48)

19:30  everybody loves
 raymond (25:25)

19:55  cheers (8:22)

20:20  how to be a 
Gentleman (7:9)

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 (12:24)

Skrifstofustjórinn Micha-
el Scott er hættur störf-
um hjá Dunder Mifflin en sá 
sem við tekur er enn undar-
legri en fyrirrennari sinn. Það 
er komið að enn einu starfs-
mannapartýinu þar sem allt 
fer á annan endann þegar 
vín er haft um hönd.
21:10  royal pains (8:16)

Bandarísk þáttaröð sem fjall-
ar um Hank sem er einka-
læknir ríka og fræga fólksins.
22:00  Flashpoint (2:18)

Spennandi þáttaröð um sér-
sveit lögreglunnar.
22:50  dexter (10:12)

23:40  common law (7:12)

00:25  excused 
00:50  The Firm (16:22)

01:40  royal pains (8:16)

02:25  Flashpoint (2:18)

03:15  pepsi maX tónlist 
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16:30  Ástareldur 
17:20  Úmísúmí (13:20)

17:43  hrúturinn hreinn
17:50  dýraspítalinn (7:10)  e.
18:20  Táknmálsfréttir 
18:30  Gómsæta Ísland (6:6)  
19:00  Fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  minnisverð máltíð
  – Sören Brix (3:7)

19:45  Álfukeppni
   stofa 
20:00  Álfukeppnin  

í fótbolta 
  (Undanúrslit) BeinT
Bein útsending frá síð-
ari hálfleik seinni undan-
úrslitaleiksins í Álfukeppn-
inni í fótbolta sem haldin er 
í Brasilíu. 
20:55  Álfukeppni
   samantekt 
21:15  neyðarvaktin (24:24)

  (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 (13:24)

  (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. 
Meðal leikenda eru Joe 
Mantegna, Thomas Gibson 
og Shemar Moore. •1623:05  ljósmóðirin 
  (Call the Midwife II)
Meðal leikenda eru Vanessa 
Redgrave og Pam Ferris.  e.
00:00  Þrenna (4:8)  e.
00:30  Fréttir 
00:40  dagskrárlok 

12:50  run Fatboy run 
14:30  unstable Fables:
  3 pigs & a Baby 
15:45  adam 
17:25  run Fatboy run 
Bráðskemmtileg gaman-
mynd með Simon Pegg, 
Thandie Newton og Hank 
Azaria í aðalhlutverkum. Fyr-
ir fimm árum síðan ætlaði 
Dennis að kvænast unnu-
stu sinni, Libby, þegar hann 
guggnaði á síðustu stundu, 
bókstaflega. 
19:05  unstable Fables:
  3 pigs & a Baby 
Geysivinsæl og launfyndin 
talsett teiknimynd fyr-
ir krakka á öllum aldri þar 
sem snúið er rækilega út úr 
ævintýrinu sígilda um grís-
ina þrjá.
20:20  adam 
Hugljúf mynd samband Ad-
ams, ungs manns með 
Asperger-heilkenni, og ná-
grannakonu hans en á milli 
þeirra myndast sjaldgæf 
tengsl.
22:00  Water for elephants 
Hugljúf og rómantísk 
mynd með Robert Patter-
son, Reese Witherspoon og 
Christoph Waltz. Ungur dýra-
læknanemi hættir námi eft-
ir foreldramissi og slæst í för 
með farandssirkús.
00:00  The Tattoist 
01:30  Seven 
03:35  Water for elephants

FiMMtudagur 27. júní 2013

16:55  pepsi deildin 2013 
  (Breiðablik - Valur)
18:45  pepsi mörkin 2013 
20:00  Sumarmótin 2013 
Sýndar svipmyndir frá Norð-
urálsmótinu á Akranesi 
þar em knattspyrnustjörn-
ur framtíðarinnar láta ljós 
sitt skína. Það eru strákar í 
7. flokki sem keppa á Norð-
urálsmótinu. Umsjónarmað-
ur þáttarins er Guðjón Guð-
mundsson.
20:45  evrópudeildin 
  (Tottenham - Panathinaikos)
Útsending frá leik Tottenham 
Hotspur og Panathinaikos í 
Evrópudeildinni.
22:30  Feherty 
  (Ben Curtis á heimaslóðum)
23:15  Kraftasport 2013 
Sýndar svipmyndir frá Arnold 
Classic mótinu sem fram fór 
í Columbus í Ohio í mars s.l.

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

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:



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



Sófadaga-  
tilboð kr.

199.900 
fullt verð

245.900Stærð 308 x 153/90 cm.  
Slitsterkt svart áklæði.
Tunga getur verið beggja vegna.

PariS tungusófi

Nýttu 
tækifærið 

frábær
kaup

SófaveiSla Í DORMa Í júnÍ

OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 • Laugardag frá kl. 11.00-17.00 • Sunnudag frá kl. 13.00-17.00

Holtagörðum  
Pöntunarsími 512 6800

DORMa er einnig í 
HúSGaGnaHÖllinni 

á akureyri og í reykjavík

Stærð: 159 x 208 cm. 
Slitsterkt svart áklæði

MonTorio svefnsófi

Siesta svefnsófi stærð dýnu 147x197 cm

Sófadaga-  
tilboð 2ja Sæta

99.990 
fullt verð

119.990

Sófadaga-  
tilboð 3ja Sæta

139.990 
fullt verð

169.990

Sófadaga-  
tilboð kr.

109.990 
fullt verð

139.900

Sófadaga-  
tilboð kr.

139.990 
fullt verð

169.990

Sófadaga-  
tilboð kr.

115.900 
fullt verð

135.900

Sófadaga-  
tilboð kr.

79.900 
fullt verð

99.900

BlooM 2ja og 3ja sæta sófar

aTlanTa 2ja og 3ja sæta sófar

2ja sæta. Stærð 145x80 H80cm.  
Ljóst og dökkgrátt áklæði.

3ja sæta stærð: 205x80 H80 cm.   
Ljóst og dökkgrátt áklæði.

SieSTa  svefnsófi

Stærð 192 x 85 cm
Slitsterkt rautt, grátt og svart áklæði

 2ja sæta stærð 170x86.  Ljóst og dökkgrátt áklæði 3ja sæta stærð: 210x86 cm. Ljóst og dökkgrátt áklæði


