
Sófadaga-  
tilboð kr.

199.900 
fullt verð

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

PariS tungusófi
Nýttu 

tækifærið 
frábær

kaup

SófaveiSla Í DORMa

OPIÐ: Virka daga frá kl. 10.00-18.00 • Laugardaga frá kl. 11.00-17.00 • Sunnudaga: Lokað í júlímánuði

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. rautt, grátt og svart áklæði

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

12. júlí. – 18. júlí.
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07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:05  malcolm in the 

middle (22:22)

08:30  Ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (28:175)

10:15  fairly legal (4:10)

11:00  Drop Dead Diva (13:13)

11:50  The mentalist (8:22)

12:35  nágrannar 
13:00  Gray matters 
14:35  Extreme makeover:
  home Edition (10:25)

15:20  leðurblöku- 
maðurinn 

15:45  Ævintýri Tinna 
16:10  Waybuloo 
16:30  Ellen 
17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (14:22)

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

19:35  arrested  
Development (5:15)

20:05  Besta svarið (5:8)

Spurninga- og skemmtiþáttur 
þar sem hinn eini sanni Sverr-
ir Þór Sverrisson, Sveppi, stýr-
ir. Í hverjum þætti mætir einn 
þjóðþekktur gestur til leiks og 
keppendur eru þrír, vinir eða 
ættingjar gestsins. 
20:50  The pursuit of 

happyness 
22:45  your highness 
00:25  Death Sentence 
02:10  anamorph 
04:00  Gray matters 
05:35  Simpson
 -fjölskyldan (22:22)

06:00  fréttir og
 Ísland í dag 

06:00  pepsi maX tónlist 
08:00  Dr.phil 
08:45  pepsi maX tónlist 
13:15  The Voice (3:13)

15:25  The Good Wife (2:22)

16:10  how to be a 
Gentleman (9:9)

16:35  The office (14:24)

17:00  royal pains (10:16)

17:45  Dr.phil 
18:30  minute To Win it 
19:15  The ricky Gervais 

Show (12:13)

19:40  family Guy (12:22)

Peter Griffin og fjölskylda 
ásamt hundinum Brian búa á 
Rhode Island og lenda í ótrú-
legum ævintýrum.
20:05  america’s funniest
 home Videos (30:44)

Bráðskemmtilegur fjöl-
skylduþáttur þar sem sýnd 
eru fyndin myndbrot sem 
venjulegar fjölskyldur hafa 
fest á filmu.
20:30  The Biggest loser
Skemmtilegir þættir þar sem 
fólk sem er orðið hættulega 
þungt snýr við blaðinu og 
kemur sér í form á ný.
22:00  rocky iii 
Bandarísk kvikmynd frá ár-
inu 1982. Rocky þarf nú að 
berjast við ungan mann sem 
hefur getið sér gott orð í hr-
ingnum. Ítalski folinn hef-
ur notið mikillar velgengni 
en er sakaður af hinum 
unga hnefaleikakappa um 
að berjast eingöngu við auð-
velda andstæðinga. Aðalhlut-
verk eru í höndum Sylvester 
Stallone og Mr. T.
23:40  Excused 
Nýstárlegir stefnumótaþáttur 
um ólíka einstaklinga sem 
allir eru í leit að ást.
00:05  nurse Jackie (3:10)

00:35  flashpoint (4:18)

01:25  lost Girl (15:22)

02:10  pepsi maX tónlist 

17:45  Tottenham - Everton 
19:30  pl Classic matches 
  (Tottenham - Newcastle, 

1994)
20:00  manstu 
Skemmtilegur spurn-
ingaleikur um enska boltann 
í umsjón Guðmundar Bene-
diktssonar. 
20:45  West ham  

- Tottenham 
22:30  manstu 
Skemmtilegur spurn-
ingaleikur um enska boltann 
í umsjón Guðmundar Bene-
diktssonar. Þetta er fjörug-
ur þáttur á léttum nótum þar 
sem gleðin verður í fyrirrúmi 
og allir vinna.
23:15  mD bestu leikirnir 
  (Inter - Tottenham - 

20.10.10)
23:45  Tottenham  

- Sunderland 

Föstudagur 12. júlí 2013

15:00  Ástareldur 
15:50  Em kvenna í fótbolta
  (Frakkland-Rússland)
Bein útsending frá leik 
Frakka og Rússa á 
Evrópumóti kvennalandsliða 
í fótbolta í Svíþjóð. BEinT
17:50  unnar og vinur (13:26)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  hið sæta sumarlíf e.
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Gunnar á völlum 
19:45  Áhöfnin á húna (6:9)

  (Bein útsending  
frá Stykkishólmi)

Bein útsending frá Stykkis-
hólmi. Húni II siglir í kringum 
landið í júlí og Áhöfnin rokk-
ar í hverri höfn. Áhöfnin er 
hljómsveit skipuð tónlistar-
mönnunum Jónasi Sig, Láru 
Rúnars, Mugison, Ómari 
Guðjónssyni, Guðna Finns-
syni og Arnari Gíslasyni. 
Kynnar eru Felix Bergsson 
og Margrét Blöndal. Fram-
leiðandi: Stórveldið. BEinT
20:35  Dýralæknirinn (5:9)

  (Animal Practice)
21:00  lewis
  – nöðrukyn 
  (Lewis VI:  

Generation of Vipers)
Bresk sakamálamynd þar 
sem Lewis lögreglufulltrúi í 
Oxford glímir við dularfullt 
sakamál. 
22:35  Brynvarinn 
  (Armored)
Nýráðinn vörður hjá ör-
yggisflutningafyrirtæki lend-
ir í hremmingum eftir að 
hann lætur til leiðast að taka 
þátt í ráni. Leikstjóri er Nim-
ród Antal og meðal leikenda 
er Matt Dillon. Bandarísk 
spennumynd frá 2009. •1600:05  aulaboðið   e.
01:55  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00  hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00  motoring. 
Ökuþórar í essi sínu, mót-
oringfréttir og bílskúrsband 
kvöldsins
21:30  Eldað með holta 
Grilluppskriftir Holta í  
matreiðslu Úlfars.
Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

07:00  pepsi deildin 2013 
  (Stjarnan - FH)
15:50  pepsi deildin 2013 
  (Stjarnan - FH)
17:40  Sumarmótin 2013 
18:25  fa bikarinn 
  (Oldham - Liverpool)
Útsending frá leik Oldham 
Athletic og Liverpool í 4. um-
ferð ensku bikarkeppninnar.
20:10  nBa 
Skemmtilegur þáttur um 
körfuboltahetjuna Charles 
Barkley.
21:00  nBa 2012/2013
  - úrslitaleikir 
  (Miami - San Antonio)
Útsending frá úrslitunum í 
NBA körfuboltanum.
22:50  fa bikarinn 
  (Man. City - Leeds)
Útsending frá leik Manche-
ster City og Leeds United í 
ensku bikarkeppninni.

09:10  The Women 
11:05  Gentlemen prefer 

Blondes 
12:35  Space Chimps 2 

Zartog Strikes Back 
13:50  margin Call 
15:35  The Women 
17:30  Gentlemen prefer 

Blondes 
19:00  Space Chimps 2 

Zartog Strikes Back 
Skemmtileg teiknimynd um 
geimapana sem snúa aftur í 
spennandi ævintýrum.
20:15  margin Call 
Mögnuð mynd sem ger-
ist á einum sólarhring þegar 
bankahrunið er að verða að 
veruleika. Myndin var til-
nefnd til Óskarsverðlauna 
fyrir besta kvikmynda-
handritið. Með aðalhlutverk 
fara Kevin Spacey, Jeremy 
Irons, Stanley Tucci og Demi 
Moore.
22:00  Bad Teacher 
Geggjuð gamanmynd með 
Cameron Diaz í hlutverki 
afar óhæfs skólakennara.
23:30  Beyond a  

reasonable Doubt 
Sakamálamynd af bestu 
gerð með Michael Douglas 
og Jesse Metcalfe. 
01:15  normal adolescent 

Behaviour 
02:50  Bad Teacher 



#stykkisholmur

Stykkishólmur
-myndarlegur

stykkisholmur.is



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

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  Árni páll 
22:30  Tölvur ,tækni og 

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

Em kVEnna15:50 WipEouT19:40  ThE BiGGEST loSEr18:55 SumarmóTin 201317:30 Erin BroCkoViCh22:00

12:55  Thai Xi - man. utd. 
Bein útsending frá leik 
Manchester United og úr-
valsliðs frá Tælandi. BEinT
15:00  aston Villa  

- Tottenham 
16:40  preston - liverpool 
Útsending frá leik Preston 
North End og Liverpool. 
18:25  Thai Xi - man. utd. 
20:30  leikmaðurinn 
  (Gylfi Sigurðsson)
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.
21:00  Stuðningsmaðurinn 
  (Bogi Ágústsson)
21:30  manstu 
22:15  preston - liverpool 
00:00  Thai Xi - man. utd. 

09:30  pepsi deildin 2013 
  (Stjarnan - FH)
11:20  2013 augusta 

masters 
14:55  Borgunarbikarinn 

2013 
  (Víkingur R - Breiðablik)
16:45  Borgunarmörkin 

2013 
17:30  Sumarmótin 2013 
18:15  10 Bestu 
  (Sigurður Jónsson)
19:00  Spænski boltinn 
  (Rayo - Barcelona)
20:40  Spænski boltinn 
  (Real Madrid - Zaragoza)
Útsending frá leik Real Ma-
drid og Real Zaragoza í 
spænsku úrvalsdeildinni.
22:20  Box: Dawson - 

Stevenson 
Útsending frá bardaga Chad 
Dawson og Adonis Steven-
son

06:00  pepsi maX tónlist 
13:05  Dr.phil 
13:50  Dr.phil 
14:35  Dr.phil 
15:20  Judging amy (20:24)

16:05  psych (9:16)

16:50  The office (14:24)

17:15  The ricky Gervais 
Show (12:13)

17:40  family Guy (12:22)

18:05  Britain’s next Top 
model (5:13)

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. 
18:55  The Biggest loser
Skemmtilegir þættir þar sem 
fólk sem er orðið hættulega 
þungt snýr við blaðinu og 
kemur sér í form á ný. 
20:25  last Comic 

Standing (3:10)

Bráðfyndin raunveruleika-
þáttaröð þar sem grínistar 
berjast með húmorinn að 
vopni til að kitla hláturtaugar 
áhorfenda og dómara.
21:10  Beauty and  

the Beast (22:22)

Bandarísk þáttaröð þar sem 
þetta sígilda ævintýri er fært 
í nýjan búningi. Aðalhlutverk 
er í höndum Kristin Kreuk.
21:55  a View To a kill 
Ein þekktasta Bond kvik-
myndin. Njósnari hennar há-
tignar er sendur til Síberíu til 
að hafa upp á tölvukubb sem 
fyrirrennari hans hafði stolið 
af sovésku leyniþjónustunni.
00:10  nyC 22 (5:13)

01:00  upstairs Downstairs
01:50  Excused 
02:15  Beauty and  

the Beast (22:22)

03:00  pepsi maX tónlist 

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
11:10  Big Time rush 
11:35  young Justice 
12:00  Bold and the
 Beautiful x5
13:40  pönk í reykjavík (3:4)

14:10  Tossarnir 
14:55  The Big Bang
 Theory (6:24)

15:20  mike & molly (16:23)

15:45  how i met your
 mother (1:24)

16:10  ET Weekend 
16:55  Íslenski listinn 
17:25  Sjáðu 
17:55  latibær 
18:23  Veður 
18:30  fréttir Stöðvar 2 
18:50  Íþróttir 
18:55  Ísland í dag
  - helgarúrval (3:0)

19:10  lottó 
19:20  The neighbors (9:22)

19:40  Wipeout 
20:25  Big Time movie 
Fjörug og skemmtileg bíó-
mynd um unga hljómsveit-
arstráka sem núna ætla að 
leggja land undir fót og slá í 
gegn í London.
21:35  one for the money 
23:10  The Transporter 
Ógnarspennandi hasarmynd 
um fyrrverandi sérsveit-
armanninn, Frank Martin. 
Hann tekur þó enn að sér 
stöku verkefni og hefur þá 
meginreglu að spyrja engra 
spurninga. Frank hefur 
reynst farsæll en brýtur eina 
af vinnureglum sínum þegar 
hann sér um sendingu fyr-
ir einn viðskiptavina sinna. 
Þegar pakkinn tekur að
00:40  w Delta z 
02:20  first Snow 
04:00  ET Weekend 
04:45  how i met your
 mother (1:24)

05:10  The neighbors (9:22)

05:30  fréttir 
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laugardagur 13. júlí 2013

08:00  morgunstundin 
okkar 

08:01  Tillý og vinir (29:52)

08:12  háværa ljónið urri 
(4:52)

08:23  Sebbi (16:52)

08:34  úmísúmí (17:20)

08:57  litli prinsinn (10:27)

09:20  Grettir (38:52)

09:31  nína pataló (31:39)

09:38  kung fu panda
  - Goðsagnir  

frábærleikans (13:26)

10:01  Skúli skelfir (15:26)

10:15  Grettir (3:52)

10:30  360 gráður (7:30)  e.
10:55  með okkar augum e.
11:25  Áhöfnin á húna (5:9)  
11:50  Viðtalið
  - Ban ki-moon   e.
12:20  Brasilía með  

michael palin
  – amasonsvæðið (2:4)  
13:15  langflug kríunnar   
13:30  Gulli byggir
  - Í undirheimum (2:8)  
14:00  Skólahreysti (6:6)  e.
15:50  Em kvenna  

í fótbolta 
  (Ítalía-Danmörk)
Bein útsending frá leik 
Ítala og Dana á Evrópumóti 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
17:50  Á meðan ég man (5:8)  
18:17  Táknmálsfréttir 
18:25  Stelpurnar okkar 

2013 (2:2)  e.
18:54  lottó 
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:40  Shrek:
  Sæll alla daga 
21:15  Ættarsetrið 
  (Brideshead Revisited)
Bresk bíómynd frá 2008.
23:30  hamilton njósnari 
  (Agent Hamilton: I 

nationens interesse)  e. •1601:15  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

10:30  Benny and Joon 
12:05  The river Wild 
13:55  Spy next Door 
15:30  Stand By me 
17:00  Benny and Joon 
18:40  The river Wild 
20:30  Stand By me 
Sérstök og einstaklega 
vönduð kvikmynd um vináttu 
og ævintýri fjögurra stráka 
í smábæ í Bandaríkjunum á 
sjötta áratugnum.
22:00  Erin Brockovich 
Saga Erin Brockovich hef-
ur vakið heimsathygli. Hún 
átti tvö misheppnuð hjóna-
bönd að baki og var ein-
stæð móðir með þrjú börn 
þegar hún hóf störf hjá lög-
fræðistofu eftir að hafa nán-
ast grátbeðið eigandann um 
vinnuna. Erin tók að sér það 
verkefni að rannsaka öflugt 
orkufyrirtæki sem losaði úr-
gang með hörmulegum af-
leiðingum. Þetta virtist von-
laus barátta.
00:10  Spy next Door 
01:45  Cinema Verite 
03:15  The Goods:
  live hard, Sell hard 
04:45  Erin Brockovich 
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Reyk hóla hrepp ur nær yf r svæð ið frá Gils frði og allt vest ur 
und ir Flóka lund við norð an verð an Breiða fjörð. Auk þess mest
an  hluta Breiða fjarð ar eyja, þar sem Flat ey er höf uð ból ið.

Ein stök nátt úru feg urð í  mildu og mjúk látu lands lagi og göngu
leið ir við  allra hæf. Fjöl breytt asta fugla líf á land inu og þótt 
 miklu víð ar væri leit að.

Gisting af öllu tagi  hótel Bjarkalundur, gistiheimilið Álftalandi 
og Flatey, bændagistingar, tjaldsvæði.

Í þorp inu á Reyk hól um – að eins 228 km frá Reykja vík og bund
ið slit lag alla leið – er versl un, báta og hlunnindasýning  og 
þaraböð. Frá bær 25 m úti sund laug (Grett is laug) og við hana 
tjald svæði og öll að staða fyr ir hús bíla. Það an ligg ur göngu
stíg ur nið ur að fugla skoð un ar skýl inu við Langa vatn.

Viðburðir Sumarsins:
 Gengið um sveit 21.  24. júní
 Bjarkalundur 65 ára 29. júní
 Reykhóladagar  26.  29. júlí

Frekar upplýsingar á vefsíðum hér fyrir neðan:

www.reykholar.is & www.visitreykholahreppur.is

Sjá umst!



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  Sædís í Gleym mér ei 
16:00  hrafnaþing 
17:00  með 
17:30  móti 
18:00  Árni páll 
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  fiskikóngurinn 
22:00  hrafnaþing 
23:00  motoring. 
23:30  Eldað með holta 

Em kVEnna15:50 ThE killinG21:20 laW & orDEr 21:10 fram - Kr15:45 ThE DESCEnDanTS20:05

06:00  pepsi maX tónlist 
13:45  Dr.phil 
14:30  Dr.phil 
15:15  last Comic 

Standing (3:10)

16:00  parenthood (14:18)

16:50  how to be a 
Gentleman (9:9)

17:15  royal pains (10:16)

18:00  Common law (9:12)

18:45  Blue Bloods (20:23)

19:35  Judging amy (21:24)

20:20  Top Gear australia
Ástralska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mik-
illa vinsælda en þátturinn 
er í umsjá þeirra Shane og 
Ewens.
21:10  law & order (12:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara 
í New York borg. Hrylli-
legu hundaati er lokað en 
tvær grímur renna á lög-
reglumennina þegar fing-
ur af konu finnst í maga eins 
hundsins.
22:00  leverage (7:16)

Bandarísk þáttaröð um Nate 
Ford og félaga hans í þjófa-
gengi sem ræna bara þá ríku 
og valdamiklu sem níðast á 
minnimáttar. Þættirnir eru 
vinsælir meðal áskrifenda 
en Óskarsverðlaunahafinn 
Timothy Hutton leikur aðal-
hlutverkið,
22:45  lost Girl (16:22)

Ævintýralegir þættir um 
stúlkuna Bo sem reynir að 
ná stjórn á yfirnáttúrulegum 
kröftum sínum.
23:30  nurse Jackie (3:10)

00:00  house of lies (3:12)

00:30  The mob Doctor (9:13)

01:15  flashpoint (4:18)

02:05  Excused 
02:30  leverage (7:16)

03:15  lost Girl (16:22)

04:00  pepsi maX tónlist 

07:00  Strumparnir 
07:25  Villingarnir 
07:45  hello kitty 
07:55  uki 
08:00  algjör Sveppi 
09:35  Grallararnir 
10:00  Tasmanía 
10:25  hundagengið 
11:15  Xiaolin Showdown 
11:40  Batman: The Brave 

and the bold 
12:00  nágrannar x5
13:40  Besta svarið (5:8)

14:20  Grillað með Jóa fel
14:50  The kennedys (8:8)

15:35  mr Selfridge (8:10)

16:20  Suits (14:16)

17:05  mannshvörf  
á Íslandi (1:8)

17:35  60 mínútur 
18:23  Veður 
18:30  fréttir Stöðvar 2 
19:00  frasier (6:24)

19:25  pönk í reykjavík (4:4)

19:50  harry’s law (8:22)

20:35  rizzoli & isles (6:15)

Þriðja þáttaröðin um rann-
sóknarlögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninnn Mauru 
Isles sem eru afar ólíkar en 
góðar vinkonur sem leysa 
glæpi Boston-mafíunnar 
saman.
21:20  The killing (6:12)

22:05  Crossing lines (1:10)

Glæný sakamálaþáttaröð sem 
fjallar um hóp þrautþjálfaðra 
rannsóknarlögreglumanna 
sem ferðast um Evrópu og 
rannsaka dularfull sakamál. 
22:50  60 mínútur 
23:35  nashville (3:21)

00:20  Suits (14:16)

01:05  Boss (4:10)

02:00  kingdom of plants
  - specal 
02:45  rita (2:8)

03:30  Volcano 
05:10  pönk  

í reykjavík (4:4)

05:35  fréttir 
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11:00  The notebook 
13:00  nanny mcphee 
14:35  The Descendants 
16:30  The notebook 
18:30  nanny mcphee 
Bráðskemmtileg og ævin-
týraleg mynd fyrir alla fjöl-
skylduna. Emma Thompson 
leikur Nanny McPhee sem 
er engin venjuleg fóstra, 
sem notar töfra til að hafa 
hemil á börnunum sem hún 
gætir.
20:05  The Descendants 
Áhrifamikil Óskarsverðlauna-
mynd með George Clooney 
í aðalhlutverki og fjallar um 
innfæddan Hawaii-búa, Matt, 
sem býr á búgarði sínum 
með dætrum sínum og eig-
inkonu. Skyndilega slasast 
eiginkonan svo alvarlega að 
hún leggst í dá og litlar líkur 
eru að hún muni ná sér. 
22:00  any Given Sunday 
00:25  The Double 
02:15  Two lovers 
04:05  any Given Sunday 15:05  Thai Xi - man. utd. 

16:45  preston - liverpool 
18:25  pl Bestu leikirnir 
  (Arsenal - Tottenham - 

29.10.08)
18:55  manstu 
19:40  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:10  mD bestu leikirnir 
  (Inter - Tottenham - 

20.10.10)
Rifjaðir upp bestu leikir ensku 
stórliðanna í Meistaradeildinni 
á undanförnum árum.
20:40  Season highlights 
  (Season Highlights 

2001/2002)
21:35  Stuðningsmaðurinn 
  (Bogi Ágústsson)
22:05  leikmaðurinn 
  (Gylfi Sigurðsson)
22:35  fulham - Tottenham 

08:00  morgunstundin 
okkar 

11:00  Áhöfnin á húna (6:9)  
11:50  útlendingur heima
  - uppgjör við eld-

gosið   e.
13:00  Íslandsmótið í 

hestaíþróttum 
Bein útsending. BEinT
14:55  Tony robinson  

í Ástralíu (4:6)  e.
15:50  Em kvenna í fótbolta 
  (Noregur-Holland)
Bein útsending frá leik Norð-
manna og Hollendinga á 
Evrópumóti kvennalandsliða 
í fótbolta í Svíþjóð. BEinT
17:50  Táknmálsfréttir 
18:00  fréttir og veður 
18:20  Em kvenna í fótbolta
  (Ísland-Þýskaland)
Bein útsending frá leik Ís-
lendinga og Þjóðverja á 
Evrópumóti kvennalandsliða 
í fótbolta í Svíþjóð. BEinT
20:20  Em-stofa 
20:45  paradís (2:8)

  (The Paradise)
Breskur myndaflokkur um 
unga stúlku sem vinnur í 
stórverslun og heillast af 
glysi tíðarandans. 
21:40  Íslenskt bíósumar
  - Blóðbönd 
Bíómynd frá 2006 eftir Árna 
Ólaf Ásgeirsson. Í myndinni 
segir frá augnlækninum Pétri 
og fjölskyldu hans. Pétur er 
hamingjusamlega giftur Ástu 
sem á von á sér en fyrir eiga 
þau tíu ára dreng. Fyrir tilviljun 
kemst Pétur að því að hann er 
ekki faðir drengsins og tilvera 
fjölskyldunnar tekur á sig nýja 
mynd. Meðal leikenda eru 
Elma Lísa Gunnarsdóttir og 
Ólafur Darri Ólafsson.
23:10  Brúin (4:10)

  (Broen) e. •1600:10  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

09:15  Sumarmótin 2013 
10:00  2013 augusta 

masters 
15:45  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
Bein útsending frá leik Fram 
og KR í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu. BEinT
17:50  herminator  

invitational 
18:40  herminator  

invitational 
19:30  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
21:20  Enski deildabikarinn 
  (Reading - Arsenal)
Útsending frá leik Reading 
og Arsenal í 16 liða úrslitum 
enska deildabikarsins.
23:50  Borgunarmörkin 

2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Borgunarbikar-
keppni karla í knattspyrnu.
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Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.

 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf

ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða   
annarra bólgueyðandi gigtarly�a sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarly�um (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum ly�um, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg – 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar:  Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir ly�nu. Júlí 2012.

HÖFUÐVERKUR -  TANNVERKUR -  TÍÐAVERKUR -  MÍGRENI -  HITI



Hafðu það gott 
í sumarfríinu!
Við prentum fyrir þig á meðan 

Bækur l Tímarit l Fyrir skrifstofuna l Bæklinga 
Kynningarefni l Dagblöð l Fjölpóstur 
Stafræn prentun l Allskonar!

UM
HVERFISMERKI

Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1
    

Garðabæ
    

Sími: 59 50 300
    

www.isafold.is



Dag skrá ÍNN er end ur tek in um helg ar 
og all an sól ar hring inn.
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20:00  frumkvöðlar 
Elínóra Inga leitar uppi frum-
kvöðla Íslands
20:30  Golf fyrir alla 
Brautarholtsvöllur 4:6
21:00  Eldhús meistaranna 
Vitinn í Sandgerði heim-
sóttur.
21:30  Sædís í Gleym mér ei 
Grænir fingur.

 SpilaBorG22:20 SuiTS20:45 nyC 2222:00 pEpSi DEilDin20:10 alk ThE linE22:00

17:50  Thai Xi - man. utd. 
19:30  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:00  leikmaðurinn 
  (Hermann Hreiðarsson)
20:40  manstu 
Skemmtilegur spurningaleik-
ur um enska boltann í umsjón 
Guðmundar Benediktssonar.
21:25  pl Bestu leikirnir 
  (Man. Utd. - Arsenal 

28.08.11)
22:00  Stuðningsmaðurinn 
  (Magnús Gylfason)
22:30  mD bestu leikirnir 
  (Man. Utd. - Barcelona - 

25.11.98)
23:00  aston Villa  

- man. utd. 
Útsending frá leik Aston Villa 
og Man. Utd. í ensku úrvals-
deildinni.

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (2:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (8:25)

08:00  Cheers (16:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:00  The Good Wife (3:22)

16:45  Judging amy (21:24)

17:30  Dr.phil 
18:15  Top Gear australia
19:05  america’s funniest
 home Videos (3:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (9:25)

19:55  Cheers (17:22)

20:20  parenthood (15:18)

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 hlotið 
hafa mjög góða dóma.
21:10  hawaii five-0 (21:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum.
22:00  nyC 22 (6:13)

Spennandi þættir um störf ný-
liða í lögreglunni í New York.
22:45  CSi:
  new york (14:22)

Vinsæl bandarísk sakamála-
þáttaröð um Mac Taylor og 
félaga hans í rannsóknar-
deild lögreglunnar í New 
York. Skotárás á sér stað á 
bar í borginnni og áður en 
langt um líður taka böndin 
að berast að hjúkrunarkonu
23:25  law & order (12:18)

00:15  last Comic 
Standing (3:10)

01:00  hawaii five-0 (21:24)

01:50  nyC 22 (6:13)

02:35  pepsi maX tónlist 

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:05  malcolm in the 

middle (1:22)

08:30  Ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (118:175)

10:15  Wipeout 
11:05  hawthorne (5:10)

11:50  falcon Crest (8:28)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (30:37)

14:25  american idol (31:37)

15:15  ET Weekend 
16:00  lukku láki 
16:25  Ellen 
17:10  Bold and the Beaut.
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (15:22)

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 (15:23)

19:35  modern family 
20:00  nashville (4:21)

Þættir þar sem tónlistin spil-
ar stórt hlutverk og fjall-
ar um kántrí-söngkonuna 
Rayna James sem muna má 
sinn fífil fegurri og ferillinn 
farinn að dala. 
20:45  Suits (15:16)

21:30  The newsroom (1:10)

22:20  Boss (5:10)

23:15  The Big Bang
 Theory (6:24)

23:40  mike & molly (16:23)

00:00  how i met your
 mother (1:24)

00:25  White Collar (15:16)

01:10  Weeds (12:13)

01:40  The following (5:15)

02:25  The following (6:15)

03:10  mirrors 2 
04:40  undercovers (7:13)

05:25  fréttir og
 Ísland í dag 
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13:00  mr. popper’s  
penguins 

14:35  ljóti andarunginn 
og ég 

16:05  The marc pease  
Experience, 

17:30  mr. popper’s  
penguins 

19:05  ljóti andarunginn 
og ég 

Skemmtileg teiknimynd eft-
ir klassískri sögu H. C. And-
ersen um litla ljóta andar-
ungann sem vissi ekki fyrr 
en hann var orðinn stór að 
hann var í rauninni falleg-
ur svanur.
20:35  The marc pease  

Experience 
Gamanmynd með dramatísku 
ívafi um Marc Pease sem lif-
ir í minningunni um forna 
frægð sem söngleikjastjarna 
í menntaskóla. Röð ótrúlegra 
og mjög svo spaugilegra at-
vika verður til þess að Marc 
og söngflokkurinn hans fá 
annað tækifæri til þess að 
slá í gegn. Með aðalhlutverk 
fara Jason Schwartzman og 
Ben Stiller.
22:00  Walk the line 
00:15  Brooklyn’s finest 
02:25  Get him to the 

Greek 
04:10  Walk the line 

15:50  Em kvenna í fótbolta 
  (England-Rússland)
Bein útsending frá leik 
Englendinga og Rússa á 
Evrópumóti kvennalandsliða 
í fótbolta í Svíþjóð. BEinT
17:50  angelo ræður (28:78)

17:58  Skoltur skipstjóri
18:12  Grettir (28:54)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  matartíminn
  – út að borða  

nýtískumat (3:5)

19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:40  forsíðan:
  innanbúðar hjá 
new york Times 
21:15  hefnd (20:22)

  (Revenge)
Bandarísk þáttaröð um unga 
konu, Amöndu Clarke, sem 
sneri aftur til The Hamptons 
undir dulnefninu Emily 
Thorne með það eina mark-
mið að hefna sín á þeim sem 
sundruðu fjölskyldu hennar. 
Meðal leikenda eru Emily Van 
Camp og Max Martini.
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Spilaborg (11:13)

  (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. 
23:15  Sherlock (2:3)

Breskur sjónvarpsmynda-
flokkur byggður á sögum 
eftir Arthur Conan Doyle. 
Þessar sögur gerast í nútím-
anum.  e. •1200:45  fréttir 
00:55  Dagskrárlok 

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

07:00  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
18:00  Þýski handboltinn 
  (RN Löwen - Flensburg)
19:25  Sumarmótin 2013 
Skemmtilegur þáttur um 
Shellmótið í Vestmanna-
eyjum þar sem krakkar í 6. 
flokki áttust við. 
20:10  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
Útsending frá leik Fram 
og KR í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.
22:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
Útsending frá leik Fram 
og KR í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.
01:05  pepsi mörkin 2013 
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Sérverslun 
í skandinavískum anda
fyrir garðinn, heimilið og þig
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Vandaðar vörur frá:
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Pantaðu á netinu eða kíktu í heimsókn 

Erum á Facebook



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  hrafnaþing 
Svipmyndir úr norðurlands-
reisu ÍNN og landsbyggðar-
hugleiðingar
21:00  með 
Elín Hirst og Karl Garðasson 
með sjónarmið ríkisstjórn-
arinnar
21:30  móti 
Katrín Jakobsdóttir, Katrín 
Júlíusdóttir og Birgitta jóns-
dóttir með sjónarmið stjórn-
arandstöðu.

CaSTlE21:15 moDErn family19:35 parEnThooD18:15 mEiSTaraDEilDin20:45 rEal STEEl19:55

17:50  preston - liverpool 
19:35  heimur
 úrvalsdeildarinnar 
  (Premier League World 

2012/13)
20:05  leikmaðurinn 
  (David James)
20:40  manstu 
Skemmtilegur spurn-
ingaleikur um enska boltann 
í umsjón Guðmundar Bene-
diktssonar. Þetta er fjörug-
ur þáttur á léttum nótum þar 
sem gleðin verður í fyrirrúmi 
og allir vinna.
21:25  pl Bestu leikirnir 
  (Man. Utd. - Liverpool - 

14.03.09)
21:55  Stuðningsmaðurinn 
  (Steingrímur Ólafsson)
22:20  mD bestu leikirnir 
  (Liverpool - AC Milan - 

25.05.05)
22:55  liverpool - fulham 

07:00  pepsi mörkin 2013 
08:15  pepsi mörkin 2013 
16:00  meistaradeild 

Evrópu 
  (Ajax - Man. City)
17:40  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
19:30  pepsi mörkin 2013 
20:45  meistaradeild 

Evrópu 
  (Real Madrid - Dortmund)
Útsending frá leik Real Ma-
drid og Borussia Dortmund í 
Meistaradeild Evrópu.
22:25  meistaradeildin í 

handbolta 
  (Füchse Berlin - Barcelona)
Útsending frá leik Fuchse 
Berlin og Barcelona í Meist-
aradeild Evrópu í handbolta.
23:45  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (3:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (9:25)

08:00  Cheers (17:22)

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

Show (12:13)

17:05  family Guy (12:22)

17:30  Dr.phil 
18:15  parenthood (15:18)

19:05  america’s funniest
 home Videos (4:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (10:25)

19:55  Cheers (18:22)

20:20  Britain’s next Top 
model (6:13)

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 (10:13)

Hörkuspennandi þáttur sem 
fjallar um skurðlækninn 
Grace sem skuldar mafíufor-
ingja greiða. Innköllun greið-
ans er í huga Grace nokkuð 
sem hún gæti aldrei fram-
kvæmt.
22:00  nurse Jackie (4:10)

22:30  house of lies (4:12)

Marty Khan og félagar snúa 
aftur í þessum vinsælu þátt-
um sem hinir raunverulegu 
hákarlar viðskiptalífsins.
23:00  hawaii five-o (21:24)

23:50  nyC 22 (6:13)

00:40  Beauty and the  
Beast (22:22)

01:25  Excused 
01:50  The mob Doctor (10:13)

02:40  nurse Jackie (4:10)

03:10  house of lies (4:12)

03:40  pepsi maX tónlist 

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:05  malcolm in the 

middle (2:22)

08:30  Ellen 
09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (119:175)

10:15  Wonder years (13:23)

10:40  Gilmore Girls (18:22)

11:25  up all night (24:24)

11:50  Jamie oliver’s
 food revolution (6:6)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (32:37)

14:20  american idol (33:37)

15:05  Sjáðu 
15:35  Victorious 
16:00  Svampur Sveinsson 
16:25  Ellen (1:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (16:22)

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 (16:23)

19:35  modern family 
20:00  The Big Bang
 Theory (7:24)

20:25  mike & molly (17:23)

Það skiptast á skin og skúrir 
í sambandinu.
20:45  how i met your
 mother (2:24)

21:10  White Collar (16:16)

21:55  Weeds (13:13)

22:25  more Than a Game 
00:10  2 Broke Girls (6:24)

00:30  new Girl (17:25)

00:55  Dallas 
01:40  lærkevej (7:10)

02:25  miami medical (3:13)

03:10  The Closer (3:21)

03:55  Safe harbour 
05:40  fréttir og
 Ísland í dag 
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16:30  Ástareldur 
17:20  Teitur (5:26)

17:30  Sæfarar (47:52)

17:41  Bombubyrgið (3:26)

18:09  Teiknum dýrin (20:52)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  magnus og petski
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Áhöfnin á húna (7:9)

20:00  hrúturinn hreinn 
20:10  með okkar augum
Í þessari þáttaröð skoðar 
fólk með þroskahömlun mál-
efni líðandi stundar með sín-
um augum og spyr þeirra 
spurninga sem því eru hug-
leiknar. Dagskrárgerð: Elín 
Sveinsdóttir.
20:40  Golfið (5:12)

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 fjallað 
um almennings- og keppnis-
golf og leitast er við að fræða 
áhorfandann um golf almennt, 
helstu reglur og tækniatriði 
auk þess sem við kynnumst 
íslenskum keppniskylfing-
um og fylgjumst með Íslensku 
golfmótaröðinni. Umsjónar-
menn eru Gunnar Hansson og 
Jón Júlíus Karlsson.
21:15  Castle (15:24)

22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  hringiða (4:12)

  (Engrenage III)
Franskur sakamálamynda-
flokkur. Lögreglukona, sak-
sóknari og dómari sem 
koma að rannsókn sakamáls 
hafa hvert sína sýn á rétt-
lætið. •1623:20  Spilaborg (11:13)

  (House of Cards)  e.
00:15  Sönnunargögn (1:13)  
01:00  fréttir 
01:10  Dagskrárlok 

Þriðjudagur 16. júlí 2013

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

12:05  Diary of a Wimpy kid
13:35  hetjur Valhallar - Þór
14:55  real Steel 
17:00  Diary of a Wimpy kid
18:35  hetjur Valhallar - Þór
Frábær teiknimynd í fullri 
lengd fyrir alla fjölskylduna í 
leikstjórn Óskars Jónasson-
ar. Hér segir af uppvexti 
þrumuguðarins Þórs, og sam-
skiptum hans við æsi Valhallar, 
og ekki síst karl föður sinn.
19:55  real Steel 
Spennandi mynd með Hugh 
Jackman en hún gerist í ná-
inni framtíð þar sem nýjasta 
sportið er að láta vélmenni 
berjast í hringnum. Hugh leik-
ur fyrrum boxara sem reyn-
ir að komast inn í þennan nýja 
bransa um leið og hann finnur 
út úr flóknum einkamálum.
22:00  Stig larsson  

þríleikurinn 
Karlar sem hata konur er 
fyrsta myndin í ógleyman-
legum þríleik sem byggður 
er á bókum Stiegs Larssons. 
00:30  The imaginarium of 

Doctor parnassus 
02:30  milk 
04:35  Stig larsson  

þríleikurinn 
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Celtic  119,000,-  áður 129,000-     Easy  149,000,- áður 169,000,-     Hvíldarst. m/skammel Fox - Comfy 

Nico 119,000,-  áður 139,000,-     Nisse 129,000,-  áður 149,000,--    Leo rafm.lyftu stóll       Teg. Katrin        
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ERU FRJÓKORNIN AÐ ANGRA ÞIG?

LAUSNIN ER STÉRIMAR MANGAN NEFÚÐI. 
MANGAN ER ÞEKKT SEM FYRIRBYGGJANDI SNEFILEFNI 
GEGN FRJÓKORNAOFNÆMI. STÉRIMAR LOSAR STÍFLUR 

OG LÉTTIR ÖNDUN. FÆST Í APÓTEKUM
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Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa
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Allt á einum stað
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20:00  Björn Bjarnason 
Af mörgu að taka.
20:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
Netkennslumeistarinn.
21:00  Veiðin og Bender 
Naskur á veiðisögur.
21:30  Á ferð og flugi 
Um víðan völl.

 Em kVEnna15:50 BiG BanG ThEory19:15 pSyCh20:25 hErminaTor20:00 hEnry’S CrimE20:10

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (4:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (10:25)

08:00  Cheers (18:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:50  The Good Wife (4:22)

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

model (6:13)

19:10  america’s funniest
 home Videos (5:44)

19:35  Everybody loves
 raymond (11:25)

20:00  Cheers (19:22)

Endursýningar frá upphafi á 
þessum vinsælu þáttum um 
kráareigandann og fyrrver-
andi hafnaboltahetjuna Sam 
Malone, skrautlegt starfs-
fólkið og barflugurnar sem 
þangað sækja.
20:25  psych (10:16)

Bandarísk þáttaröð um 
ungan mann með einstaka 
athyglisgáfu sem aðstoð-
ar lögregluna við að leysa 
flókin sakamál. Fornminj-
um er stolið og þegar öllu 
er á botninn hvolft gæti einn 
þeirra verið lykill að stórri 
gátu fortíðar.
21:10  Blue Bloods (21:23)

Vinsælir bandarískir þættir 
um líf Reagan fjölskyldunnar 
í New York.
22:00  Common law (10:12)

Skemmtilegur þáttur sem 
fjallar um tvo rannsóknarlög-
reglumenn sem semur það 
illa að þeir eru skikkaðir til 
hjónabandsráðgjafa.
22:45  The Borgias (2:10)

23:30  house of lies (4:12)

00:00  leverage (7:16)

00:45  lost Girl (16:22)

01:30  Excused 
01:55  Blue Bloods (21:23)

02:45  pepsi maX tónlist 

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

middle (3:22)

08:30  Ellen (1:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (29:175)

10:15  Glee (3:22)

11:00  Spurningabomban
11:50  Grey’s anatomy (20:24)

12:35  nágrannar 
13:00  kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (5:8)

13:25  Covert affairs (7:11)

14:10  Chuck (5:24)

14:55  last man Standing
15:15  Big Time rush 
15:40  Tricky TV (20:23)

16:05  kalli kanína  
og félagar 

16:25  Ellen (2:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (17:22)

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 (17:23)

19:35  modern family 
20:00  2 Broke Girls (7:24)

Þáttaröð um Max og Caroline.
20:20  new Girl (18:25)

20:45  Dallas 
21:30  lærkevej (8:10)

22:15  miami medical (4:13)

23:00  revolution (16:20)

23:40  Breaking Bad (4:8)

00:25  Vice (8:10)

00:55  Grimm (14:22)

01:40  american horror 
Story (12:12)

02:30  fringe (16:22)

03:15  Witless protection 
04:50  new Girl (18:25)

05:15  fréttir og
 Ísland í dag 

17:50  newcastle  
- liverpool 

19:30  pl Classic matches 
  (Chelsea - Tottenham 

Hotspurs)
20:00  leikmaðurinn 
  (Eiður Smári Guðjohnsen)
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.
20:40  manstu 
21:25  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Wigan - 

09.05.10)
21:50  Stuðningsmaðurinn 
  (Willum Þór Þórsson)
22:20  mD bestu leikirnir 
  (Chelsea - Barcelona - 

08.03.05)
22:50  norwich - liverpool 

Miðvikudagur 17. júlí 2013

15:00  Golfið (5:12)  e.
15:30  Em-stofa 
15:50  Em kvenna í fótbolta
  (Holland-Ísland)
Bein útsending frá leik á 
Evrópumóti kvennalandsliða 
í fótbolta í Svíþjóð. BEinT
17:50  Em-stofa 
18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  frá Svíþjóð til 

himins (3:8)  e.
18:54  Víkingalottó 
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  hrefna Sætran  

grillar (4:6)  e.
20:05  læknamiðstöðin (1:13)

  (Private Practice)
Bandarísk þáttaröð um líf og 
starf lækna í Santa Monica 
í Kaliforníu. Meðal leikenda 
eru Kate Walsh, Taye Diggs, 
KaDee Strickland, Hector 
Elizondo, Tim Daly og Paul 
Adelstein.
20:50  minnisverð máltíð
  – Jussi adler-olsen
  (En go’ frokost)
Glæpasagnahöfundur-
inn Jussi Adler-Olsen rifj-
ar upp góða matarminningu 
og kokkurinn Adam Aaman 
matreiðir réttinn sem um er 
rætt. Nánari upplýsingar og 
uppskriftir er að finna á vef-
slóðinni http://www.dr.dk/
DR2/en-go-frokost/index.
htm#/43091.
21:00  lottóhópurinn (1:5)

  (The Syndicate)
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Tour de france (1:2)

  (La legende du  
Tour de France)

23:15  Tour de france (2:2)

  (La legende du  
Tour de France)

00:15  innherjarán   e.
02:00  fréttir 
02:10  Dagskrárlok 

17:35  meistaradeild 
Evrópu 

  (Man. City - Ajax)
19:15  Sumarmótin 2013 
20:00  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.
20:45  meistaradeild 

Evrópu 
  (Schalke - Arsenal)
Frá leik Schalke og Arsenal í 
Meistaradeild Evrópu.
22:30  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:45  Enski deildabikarinn 
  (WBA - Liverpool)

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

12:45  Taken from me:
 The Tiffany rubin 
 Story 
14:15  Garfield:
 The movie 
15:35  henry’s Crime 
17:20  Taken from me:
 The Tiffany rubin 
 Story 
18:50  Garfield:
 The movie 
20:10  henry’s Crime 
Gamansöm spennumynd 
með Keanu Reeves, Vera 
Farmiga og James Caan 
um dæmdan bankaræn-
ingja, sem hyggst endurtaka 
leikinn.
22:00  red 
23:50  The Beach 
Frábær mynd frá þríeykinu 
sem stóð að Shallow Grave 
og Trainspotting. Richard er 
ungur maður sem er búinn 
að fá nóg af yfirborðslegri 
fjöldamenningunni og leit-
ar því á nýjar slóðir. Á vegi 
hans verður lífsreynd-
ur maður sem teiknar fyrir 
hann kort af paradísareyju. 
Richard telur tvo ferða-
langa á að slást í för með 
sér til eyjunnar fyrirheitnu 
sem í fyrstu stendur undir 
væntingum. 
01:50  unthinkable 
03:25  red 
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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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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

24  sjónvarpsdagskráin » Mánudagur 26. september 2011

   
  
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
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 Prjónar
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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
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BLU

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:05  malcolm in the 

middle (4:22)

08:30  Ellen (2:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (30:175)

10:20  human Target (5:13)

11:05  masterchef (7:13)

11:50  man vs. Wild (12:15)

12:35  nágrannar 
13:00  Who Do you Think
 you are? uk (5:6)

14:00  adam 
15:35  ofurmennið 
16:00  lína langsokkur 
16:25  Ellen (3:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (18:22)

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 (18:23)

19:35  modern family 
20:00  masterchef uSa (2:20)

Stórskemmtilegur mat-
reiðsluþáttur með Gordon 
Ramsey í forgrunni þar sem 
áhugakokkar keppast við 
að vinna bragðlauka dóm-
nefndarinnar yfir á sitt band. 
20:45  revolution (17:20)

21:30  Breaking Bad (5:8)

22:15  Vice (9:10)

22:45  Grimm (15:22)

23:30  harry’s law (8:22)

00:15  rizzoli & isles (6:15)

01:00  The killing (6:12)

01:45  Crossing lines (1:10)

02:30  Burn notice (16:18)

03:15  adam 
04:50  Simpson
 -fjölskyldan (18:22)

05:15  fréttir og
 Ísland í dag 

20:00  hrafnaþing 
Yngvi Örn Kristinsson,Íbúða-
lánasjóður og fl.vandamál 
hagkerfisins
21:00  auðlindakistan 
Umsjón Páll Jóhann Pálsson
21:30  Þjóðlagahátíð á 

Siglufirði 
1.þáttur af 4 frá 4-7. júlí

SönnunarGöGn21:15 rEVoluTion20:45 DEXTEr22:50  EVrópuDEilDin20:45 WE BouGhT a Zoo19:55

17:50  Chelsea  
- aston Villa 

19:30  premier league 
World 

20:00  leikmaðurinn 
  (Sigurður Jónsson)
Guðmundur Benediktsson 
stýrir þætti um ensku stór-
liðin. 
20:35  manstu 
Skemmtilegur spurningaleikur 
um enska boltann í umsjón
21:20  pl Bestu leikirnir 
  (Chelsea - Arsenal - 

29.10.11)
Þáttur þar sem farið er yfir 
valda leiki með ensku stór-
liðunum.
21:50  Stuðningsmaðurinn 
  (Lúðvík Arnarson)
22:20  mD bestu leikirnir 
  (Inter - Arsenal - 25.11.05)
22:50  arsenal  

- Southampton 

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (5:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (11:25)

08:00  Cheers (19:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:45  once upon a Time
17:35  Dr.phil 
18:20  psych (10:16)

19:05  america’s funniest
 home Videos (6:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (12:25)

19:55  Cheers (20:22)

20:20  men at Work
  - nÝTT (1:10)

Þrælskemmtilegir gaman-
þættir sem fjalla um hóp 
vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York borg. Þeir 
lenda í ýmiskonar ævintýrum 
sem aðallega snúast um að 
ná sambandi við hitt kynið.
20:45  The office (15:24)

Skrifstofustjórinn Micha-
el Scott er hættur störfum 
hjá Dunder Mifflin en sá sem 
við tekur er enn undarlegri 
en fyrirrennari sinn. Andy 
bregður sér í nýtt hlutverk 
sér til mikillar ánægju.
21:10  royal pains (11:16)

22:00  flashpoint (5:18)

22:50  Dexter (1:12)

Raðmorðinginn viðkunnan-
legi Dexter Morgan snýr aft-
ur. Síðustu þáttaröð lauk með 
hvelli þar sem systir hans 
stóð hann að verki við iðjuna 
sem hann gerir hvað sem er 
til að halda leyndri. Aðalhlut-
verk eru í höndum Michael C. 
Hall og Jennifer Carpenter
23:40  Common law (10:12)

00:25  Excused 
00:50  The firm (19:22)

01:40  royal pains (11:16)

02:25  flashpoint (5:18)

03:15  pepsi maX tónlist 
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16:25  Ástareldur 
17:15  úmísúmí (15:20)

17:38  hrúturinn hreinn
17:45  Dýraspítalinn (9:10)  e.
18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  marteinn (3:8)  e.
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Áhöfnin á húna (8:9)

20:00  hið ljúfa líf 
  (Det Söde Liv)
Danskir þættir um köku-
bakstur og eftirréttagerð. 
Mette Blomsterberg útbýr 
kræsingar.
20:20  Tony robinson  

í Ástralíu (5:6)

  (Tony Robinson  
Down Under)

Breski leikarinn Tony Robin-
son ferðast um Ástralíu og 
rekur viðburðaríka sögu 
landsins.
21:15  Sönnunargögn (2:13)

  (Body of Proof)
Bandarísk sakamálaþátta-
röð. Meinafræðingurinn 
Megan Hunt fer sínar eig-
in leiðir í starfi og lendir iðu-
lega upp á kant við yfirmenn 
sína. Aðalhlutverkið leikur 
Dana Delany.
22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Glæpahneigð (16:24)

  (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  paradís (2:8)

  (The Paradise) e.
00:00  Þrenna (7:8)  e.
00:30  fréttir 
00:40  Dagskrárlok 

10:40  agent Cody Banks 
12:20  an affair  

To rembember 
14:15  We Bought a Zoo 
16:15  agent Cody Banks 
18:00  an affair  

To rembember 
Hjartaknúsarinn Cary Gr-
ant leikur aðalhlutverk-
ið í þessari gamansömu og 
rómantísku mynd frá árinu 
1957. Söguþráðurinn kemur 
væntanlega mörgum kunn-
uglega fyrir sjónir enda ekki 
ósvipaður og í Sleepless in 
Seattle.
19:55  We Bought a Zoo 
Hugljúf og fyndin fjölskyldu-
mynd sem byggð er á sönn-
um atburðum um litla fjöl-
skyldu sem flytur út á land 
til að reka dýragarð. Með að-
alhlutverk fer Matt Damon. 
Jónsi úr Sigur Rós semur og 
flytur tónlistina úr myndinni.
22:00  how to lose friends 

& alienate people 
Rómantísk gamanmynd um 
breskan rithöfund sem reyn-
ir sitt besta til að passa inn á 
ritstjórnarskrifstofu hjá afar 
vinsælu tímariti. 
23:50  Seven 
01:55  repo! The  

Genetic opera 
03:30  how to lose friends 

& alienate people 

FiMMtudagur 18. júlí 2013

17:35  feherty 
  (Ken Venturi á  

heimaslóðum)
18:20  Evrópudeildin 
  (Tottenham - Internazionale)
20:00  herminator  

invitational 
Skemmtilegur þáttur um ár-
legt góðgerðargolfmót sem 
knattspyrnukappinn Her-
mann Hreiðarsson stend-
ur fyrir. 
20:45  Evrópudeildin 
  (Chelsea - Steaua)
Útsending frá leik í 16 liða 
úrslitum Evrópudeildarinnar.
22:30  pepsi mörkin 2013 
23:45  meistaradeildin í 

handbolta 
  (KS Vive Targi Kielce - 

Chambery)
Útsending frá leik Kielce og 
Chambery í Meistaradeild 
Evrópu í handbolta.

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



 ...í sumarbústaðnum, á sólarströndinni, úti í garði, í útilegunni
eða hvar sem er í sumarfríinu

3 3 fyrir fyrir 
...gildir út júlí!22

Gildir
fyrir valdar

bækur, íslenskar
og erlendar

 Njóttu þess að lesa... Njóttu þess að lesa...

Fótspor ehF. geFur út tíMaritið Birtu auglýsingar: 578 1190 - auglysingar@fotspor.is
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