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

middle (5:22)

08:30  Ellen (3:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (31:175)

10:15  fairly legal (5:10)

11:00  Drop Dead Diva (1:13)

11:50  The mentalist (9:22)

12:35  nágrannar 
13:00  Extreme makeover:
  home Edition (11:25)

13:50  Sammy’s 
adventures 

15:15  Ævintýri Tinna 
15:40  leðurblökumaðurinn
16:05  waybuloo 
16:25  Ellen (4:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (19:22)

18:23  Veður 
18:30  fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:06  Veður 
19:15  Simpson
 -fjölskyldan (1:22)

19:35  arrested  
Development (6:15)

20:15  Besta svarið (6:8)

Frábær spurninga- og 
skemmtiþáttur þar sem 
hinn eini sanni Sverrir Þór 
Sverrisson, Sveppi, stýrir af 
einstakri snilld. Í hverjum 
þætti mætir einn þjóðþekktur 
gestur til leiks og keppendur 
eru þrír, vinir eða ættingjar 
gestsins. Keppendurnir eiga 
að svara afar fjölbreyttum 
spurningum um gestinn.
21:00  notting hill 
23:00  X-men:
  first Class 
01:10  war, inc. 
03:00  religulous 
04:40  Get him to the Greek

06:00  pepsi maX tónlist 
08:00  Dr.phil 
08:45  pepsi maX tónlist 
13:30  The Voice (4:13)

15:45  The Good wife (5:22)

16:35  The office (15:24)

17:00  royal pains (11:16)

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

Show (13:13)

19:40  family Guy (13:22)

Ein þekktasta fjölskylda 
teiknimyndasögunnar snýr 
loks aftur á SkjáEinn.
20:05  america’s funniest
 home Videos (31:44)

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 iV 
Bandarísk kvikmynd frá ár-
inu 1985. Apollo Creed stíg-
ur aftur fram á sjónvarsviðið 
eftir að hafa skorað á sov-
éskan boxara að nafni Ivan 
Drago. Eftir mikinn ósig-
ur sem endar á óhugnan-
legan hátt, ákveður Rocky að 
slást við Drago á hans eig-
in heimavelli í Moskvu sós-
íalismans.
23:35  Excused 
Nýstárlegir stefnumótaþáttur 
um ólíka einstaklinga sem 
allir eru í leit að ást.
00:00  nurse Jackie (4:10)

Margverðlaunuð banda-
rísk þáttaröð um hjúkrunar-
fræðinginn og pilluætuna 
Jackie. 
00:30  flashpoint (5:18)

01:20  lost Girl (16:22)

02:05  pepsi maX tónlist 

17:50  Enska úrvalsdeildin 
  (Arsenal - Tottenham)
19:35  premier league 

world 
20:05  leikmaðurinn 
  (Gunnleifur Gunnleifsson)
20:40  manstu 
21:25  pl Bestu leikirnir 
  (Man. City - QPR - 

13.05.12)
Þáttur þar sem farið er yfir 
valda leiki með ensku stór-
liðunum.
21:55  Stuðningsmaðurinn 
  (Sigurður Helgason)
22:25  mD bestu leikirnir 
  (Real Madrid - Man. City - 

18.09.12)
Rifjaðir upp bestu leik-
ir ensku stórliðanna í Meist-
aradeildinni á undanförn-
um árum.
22:55  Enska úrvalsdeildin 
  (Arsenal - Man. City)

Föstudagur 19. júlí 2013

15:40  Ástareldur 
16:30  Ástareldur 
17:20  Sumar í Snædal (1:6)

17:47  unnar og vinur (14:26)

18:10  Smælki (1:26)

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

Bandarísk gamanþáttaröð um 
dýralækninn George Coleman 
sem þykir afar vænt um dýrin 
en fyrirlítur gæludýraeigend-
ur. Meðal leikenda eru Justin 
Kirk, JoAnna Garcia Swisher 
og Bobby Lee.
20:10  Tónlistarmaðurinn 
Svikahrappur kemur til bæj-
ar í Miðvesturríkjum Banda-
ríkjanna og ætlar að féfletta 
bæjarbúa en margt fer öðru-
vísi en til var ætlast. Leik-
stjóri er Jeff Bleckner og 
meðal leikenda eru Matthew 
Broderick og Kristin Chen-
oweth. Bandarísk fjölskyldu-
mynd frá 2003.
22:20  fallin hetja 
Ofurhetja sem er fallin í ónáð 
hjá almenningi slær sér upp 
með eiginkonu almanna-
tengslaráðgjafa sem er að 
reyna að lappa upp á ímynd 
hans. Leikstjóri er Peter Berg 
og meðal leikenda eru Will 
Smith, Charlize Theron og 
Jason Bateman. •1223:50  Svallveislan 
Vinir sem hafa þekkst síð-
an í grunnskóla ákveða að 
halda meiri háttar svallveislu 
í lok sumars. Leikstjórar eru 
Alex Gregory og Peter Huyck 
og meðal leikenda eru Jason 
Sudeikis, Leslie Bibb og 
Lake Bell. Bandarísk gaman-
mynd frá 2011. •1201:20  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

20:00  hrafnaþing 
Heimastjórnin
21:00  motoring. 
Gefið í botn, mótoringfréttir 
og bílskúrsband kvöldsins.
21:30  Eldað með holta 
Grilluppskriftir Holta í mat-
reiðslu Úlfars.

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

16:30  into the wind 
Stórmerkileg mynd um 
stutta ævi Terry Fox, sem 
greindist með krabbamein 
18 ára og missti í kjölfarið 
hægri fót við hné. Hann gafst 
ekki upp og þremur árum 
síðar hljóp hann þvert yfir 
Kanada frá Austurströndinni 
til Kyrrahafsstrandarinnar. 
17:25  fa bikarinn 
  (Everton - Wigan)
19:10  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
21:00  nBa 2012/2013
  - úrslitaleikir 
  (San Antonio - Miami)
Útsending frá úrslitunum.
22:50  fa bikarinn 
  (Man. Utd. - Chelsea)
Útsending frá leik Manche-
ster United og Chelsea í 8 
liða úrslitum ensku bikar-
keppninnar.

11:55  The Big year 
13:35  algjör Sveppi og 

dularfulla hótelher-
bergið 

14:55  The Best Exotic 
marigold hotel 

16:55  The Big year 
18:35  algjör Sveppi og 

dularfulla hótel- 
herbergið 

Frábær kvikmynd fyrir alla 
fjölskylduna um þá Sveppa, 
Villa og Góa og ævintýri 
þeirra. 
19:55  The Best Exotic 

marigold hotel 
Skemmtileg gamanmynd um 
ellilífeyrisþega sem leggja upp 
í lúxusferð sem endar öðruvísi 
en ætlað var með Judi Dench, 
Tom Wilkinson og Bill Nighy í 
aðalhlutverkum.
22:00  Dark Shadows 
Gamansöm mynd eftir Tim 
Burton með Johnny Depp og 
Helena Bonham Carter um 
vampíruna Barnabas Collins, 
sem snýr aftur til fjölskyldu 
sinnar eftir útlegð.
23:55  another Earth 
Áhrifamikil mynd um líf 
nema og tónskálds sem hitt-
ast við dramatískar aðstæð-
ur eftir að eins örlagarík nótt 
breytti lífi þeirra að eilífu.
01:25  mirrors 2 
02:55  Dark Shadows 





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

Fullkominn
ferðafélagi

Volkswagen Tiguan

Tiguan Sport & Style kostar frá

6.180.000 kr.

Volkswagen Tiguan er einn best búni 
sportjeppinn á markaðnum. Fullkomið 
leiðakerfi fyrir Ísland sér til þess að þú 
ratir alltaf rétta leið. Svo getur komið 
sér vel að hafa rétta 
aukabúnaðinn.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

Volkswagen Tiguan fáanlegur með lykillausu aðgengi

Eyðsla frá 5,8l/100 km

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 

Áhöfnin Á húna19:35 wipEouT19:40  ThE BiGGEST loSEr18:15 SumarmóTin 201319:00 moulin rouGE22:00

09:25  man. utd. Tour 2013 
BEinT  (A-League  

All Stars - Man. Utd.)
15:15  Enska úrvalsdeildin 
  (Man. City - Aston Villa)
16:55  pl Classic matches 
  (Tottenham - Man. Utd.,‘01)
17:25  leikmaðurinn 
  (Gylfi Sigurðsson)
17:55  manstu 
18:40  pl Bestu leikirnir 
  (Arsenal - Tottenham - 

29.10.08)
19:10  man. utd. Tour 2013 
  (A-League All Stars  

- Man. Utd.)
20:50  Stuðningsmaðurinn 
  (Bogi Ágústsson)
21:20  mD bestu leikirnir 
  (Inter - Tottenham - 

20.10.10)
21:50  premier league 

world 
22:20  man. utd. Tour 2013 

11:00  pepsi deildin 2013 
  (Fram - KR)
12:50  pepsi mörkin 2013 
14:05  10 Bestu 
  (Ríkharður Jónsson)
14:45  nBa 2012/2013
  - all Star Game 
16:40  Enski  

deildabikarinn 
  (Chelsea - Man. Utd.)
19:00  Spænski boltinn 
  (Barcelona - Celta)
20:40  Spænski boltinn 
  (Real Madrid - Ath. Bilbao)
Útsending frá leik Real Ma-
drid og Athletic Bilbao í 
spænsku úrvalsdeildinni.
22:20  ufC
  - Gunnar nelson 
  (UFC in Nottingham)
Útsending frá fyrsta bardaga 
Gunnars Nelson innan UFC-
samtakanna í blönduðum 
bardagalistum.

06:00  pepsi maX tónlist 
12:25  Dr.phil 
13:10  Dr.phil 
13:55  Dr.phil 
14:40  Judging amy (21:24)

15:25  psych (10:16)

16:10  The office (15:24)

16:35  The ricky Gervais 
Show (13:13)

17:00  family Guy (13:22)

17:25  Britain’s next Top 
model (6:13)

18:15  The Biggest loser
19:45  last Comic 

Standing (4:10)

21:10  Coldplay live 2012 
Útsending frá tónleikum 
þessarar frábæru sveitar sem 
farið hefur sigurför um heim-
inn á undanförnum árum.
00:05  living Daylights 
Bond glímir við lífshættu-
legan vopnasala sem á sér 
þann draum heitastan að 
koma á nýrri heimsstyrjöld. 
Bond þarf að ferðast um all-
ar heimsálfurnar sjö til að 
stöðva vopnasalann grimma.
00:10  nyC 22 (6:13)

Spennandi þættir um störf ný-
liða í lögreglunni í New York 
þar sem grænjöxlum er hent 
út í djúpu laugina á fyrsta 
degi. Gíslataka á sér stað á 
krá sem vill svo til að nýliðar 
lögreglunanr eru staddir á.
01:00  upstairs Downstairs
Vandaðir þættir um lífið á 
bresku óðalssetri í Lund-
únum á millistríðsárunum í 
Bretlandi. Þættirnir hafa not-
ið mikilla vinsælda í Bret-
landi og hafa verið tilnefndir 
til fjölda verðlauna.
01:50  men at work (1:10)

Þrælskemmtilegir gaman-
þættir sem fjalla um hóp 
vina sem allir vinna saman á 
tímariti í New York borg.
02:15  Excused 
02:40  pepsi maX tónlist 

07:00  Strumparnir 
07:25  Brunabílarnir 
07:50  Doddi litli og Eyrna-

stór 
08:00  algjör Sveppi 
09:50  Scooby-Doo! my-

stery inc. 
10:15  loonatics unleashed
10:35  ozzy & Drix 
11:00  mad 
11:10  Big Time rush 
11:35  young Justice 
12:00  Bold and the
 Beautiful x5
13:45  Tossarnir 
14:25  pönk í reykjavík (4:4)

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  Ísland í dag
  - helgarúrval (4:0)

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

19:40  wipeout 
20:25  The Vow 
Rachel McAdams og Chann-
ing Tatum í rómantískri 
mynd um eiginmann sem 
reynir að vinna aftur ást-
ir eiginkonunnar eftir að hún 
vaknar úr dái eftir bílslys.
22:10  friends with 

Benefits 
Mila Kunis og Justin Tim-
berlake í hlutverkum góð-
vina sem ætla sér að af-
sanna það að vinir geti sofið 
saman án vandræða. Það fer 
þó öðruvísi en ætlað var.
23:55  heights 
01:30  Gentlemen’s 

Broncos 
03:00  Taken 
04:30  ET weekend 
05:10  The neighbors (10:22)

05:35  fréttir 
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laugardagur 20. júlí 2013

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:30  360 gráður (8:30)  e.
10:55  með okkar augum
11:25  Áhöfnin á húna (7:9)  
11:50  norrænar glæpa-

sögur sigra heiminn   
12:20  Brasilía með  

michael palin
  – leiðin til ríó (3:4)  e.
13:15  Basl er búskapur (5:7)  
13:45  Á meðan ég man (6:8)  
14:15  Gulli byggir
  - Í undirheimum (3:8)  
14:45  mótorsystur (1:10)

15:00  mótókross 
15:35  popppunktur 2009
16:25  Áin
  - Ættbálkurinn á 

bakkanum   e.
17:05  Áhöfnin á húna (8:9)  
17:30  Ástin grípur
 unglinginn (68:85)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  Golfið (5:13)  e.
18:54  lottó 
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Áhöfnin á húna (9:9)

Bein útsending frá Akureyri.  
BEinT
21:35  Svikatónar 
Árið 1953 heyrir William 
Barrington-Coupe í píanó-
leikaranum Joyce Hatto og 
áttar sig á hæfileikum henn-
ar. Þau giftast og gefa út 
plötur en krabbamein bindur 
enda á feril hennar. 
23:10  Syllan 
Lögreglumaður reynir að tala 
til ungan mann sem hef-
ur látið eiginmann ástkonu 
sinnar ginna sig út á syllu á 
háhýsi og hefur klukkustund 
til að velta fyrir sér örlaga-
ríkri ákvörðun. Bandarísk 
spennumynd frá 2011. •1200:50  fuglar ameríku e.•1202:15  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

08:25  african Cats 
09:55  marmaduke 
11:20  The Break-up 
13:05  moulin rouge 
15:10  african Cats 
16:40  marmaduke 
18:10  The Break-up 
19:55  moulin rouge 
Frábær dans- og söngva-
mynd sem líður mönnum 
seint úr minni. Sögusviðið er 
Rauða myllan, franskur næt-
urklúbbur þar sem dásemd-
ir lífsins eru í hávegum hafð-
ar. Skáldið Christian hrífst af 
Satine, söng- og leikkonu, 
sem er skærasta stjarn-
an í Rauðu myllunni. Her-
togi nokkur er einnig orðinn 
hrifinn af Satine sem nú er á 
milli tveggja elda. 
22:00  moon 
Áhrifamikil mynd með Sam 
Rockwell og Kevin Spacey í 
aðalhlutverkum í mynd um 
geimfara sem lendir í yfir-
náttúrulegum hlutum úti í 
geimnum.
23:35  Extremely loud & 

incredibly Close 
01:40  push 
03:30  moon 

Fótspor ehF.  
gefur út tímaritið Birtu

auglýsingar: 578 1190

auglysingar@fotspor.is
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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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VOLKSWAGEN EIGENDUR
Erum að fá mikið magn varahluta í VW bíla. Gott verð og viðurkennd gæði.

Þessu fylgir einnig þónokkuð af vara- og slithlutum í Skoda 
og Audi ásamt miklu magni af varahlutum í Mercedes-Benz

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  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  Þjóðlagahátíð á 

Siglufirði 
22:00  hrafnaþing 
23:00  motoring. 
23:30  Eldað með holta 

Em kVEnna12:50 ThE killinG20:55 law & orDEr 21:10 SumarmóTin 201315:15 monEyBall20:05

06:00  pepsi maX tónlist 
13:05  Dr.phil 
13:50  Dr.phil 
14:35  last Comic 

Standing (4:10)

16:00  men at work (1:10)

16:25  parenthood (15:18)

17:15  royal pains (11:16)

18:00  Common law (10:12)

18:45  Blue Bloods (21:23)

19:35  Judging amy (22:24)

20:20  Top Gear australia
Ástralska útgáfa Top Gear 
þáttanna hefur notið mikilla 
vinsælda en þátturinn er í um-
sjá þeirra Shane og Ewens.
21:10  law & order (13:18)

Bandarískur sakamálaþáttur 
um störf rannsóknarlög-
reglumanna og saksóknara í 
New York borg. Í kjölfar þess 
að hafa hlustað á upptöku af 
samtali látins manns virð-
ist sem hryðjuverkaógn sé í 
New York borg.
22:00  leverage (8:16)

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 (17:22)

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  nurse Jackie (4:10)

00:00  house of lies (4:12)

00:30  The mob Doctor (10:13)

01:15  flashpoint (5:18)

02:05  Excused 
02:30  leverage (8:16)

03:15  lost Girl (17:22)

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
13:45  Besta svarið (6:8)

14:25  Grillað með Jóa fel
15:00  mr Selfridge (9:10)

15:45  Suits (15:16)

16:35  how i met your
 mother (2:24)

17:00  mannshvörf á Í 
slandi (2:8)

17:35  60 mínútur 
18:23  Veður 
18:30  fréttir Stöðvar 2 
19:00  frasier (7:24)

19:25  harry’s law (9:22)

20:10  rizzoli & isles (7:15)

Þriðja þáttaröðin um rann-
sóknarlögreglukonuna Jane 
Rizzoli og lækninnn Mauru 
Isles sem eru afar ólík-
ar en góðar vinkonur sem 
leysa glæpi Boston-mafíunn-
ar saman.
20:55  The killing (7:12)

Þriðja þáttaröðin af þess-
um æsispennandi saka-
málaþáttum, sem byggja á 
dönsku verðlaunaþáttunum 
Forbrydelsen.
21:40  Crossing lines (2:10)

22:25  60 mínútur 
23:10  nashville (4:21)

23:55  Suits (15:16)

00:40  The newsroom (1:10)

01:30  Boss (5:10)

02:25  rita (3:8)

03:10  Brideshead 
revisited 

05:20  frasier (7:24)

05:45  fréttir 
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08:05  Solitary man 
09:35  Spy kids 4 
11:00  monte Carlo 
12:45  moneyball 
14:55  Solitary man 
16:25  Spy kids 4 
17:55  monte Carlo 
19:45  moneyball 
Mögnuð mynd sem byggð 
er á ótrúlegri sannri sögu og 
samnefndri metsölubók og 
fjallar um Billy Beane sem 
ákveður að synda á móti 
straumnum og fara gegn öll-
um hefðum varðandi það 
hvernig maður byggir upp öfl-
ugt íþróttalið. Hann finnur öfl-
ugan félaga í utangátta töl-
fræðiséní og saman hefja þeir 
við að brjóta allar reglurnar 
með Brad Pitt og Robin Wright 
í aðalhlutverkum.
22:00  Contagion 
23:45  into the Blue 
01:35  Gentlemen’s 

Broncos 
03:05  Contagion 

14:55  man. utd. Tour 2013 
  (A-League All Stars  

- Man. Utd.)
16:35  Enska úrvalsdeildin 
  (Chelsea - Tottenham)
18:15  pl Classic matches 
  (Tottenham - Southampton, 

1999)
18:45  Season highlights 
  (Season Highlights 

2012/2013)
19:40  pl Classic matches 
  (Newcastle  

- Leicester, 1996)
20:10  Enska úrvalsdeildin 
  (QPR - Swansea)
21:50  Goals of the Season 
  (Goals of the Season 

2012/2013)
22:45  pl Classic matches 
  (Manchester City  

- Tottenham, 1994)
23:15  Enska úrvalsdeildin 
  (Arsenal - Newcastle)

08:00  morgunstundin 
okkar 

10:30  Áhöfnin á húna (9:9)  
12:20  nýsköpun
  - Íslensk vísindi (6:12)  
12:50  Em kvenna  

í fótbolta 
Bein útsending frá leik í átta 
liða úrslitum Evrópumóts 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
14:55  Tony robinson í 

Ástralíu (5:6)  e.
15:50  Em kvenna  

í fótbolta 
Bein útsending frá leik í átta 
liða úrslitum Evrópumóts 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
17:50  Táknmálsfréttir 
18:00  Stundin okkar (10:31)  
18:25  Græn gleði (4:10)

19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  Íslendingar:
 Þorkell  
 Sigurbjörnsson 
20:35  paradís (3:8)

21:30  Íslenskt bíósumar
  - Börn 
Bíómynd eftir Vesturport og 
Ragnar Bragason sem leik-
stýrir. Karítas er einstæð 
fjögurra barna móðir sem 
af örvæntingu reynir að ná 
endum saman. Á meðan 
hún er upptekin af deilu við 
fyrrverandi sambýlismann 
sinn um forræði yfir dætr-
um þeirra þremur áttar hún 
sig ekki á að líf elsta son-
ar hennar, Guðmundar, sem 
er fórnarlamd eineltis, stefn-
ir smám saman til glötun-
ar. Meðal leikenda eru Nína 
Dögg Filipusdóttir, Ólafur 
Darri Ólafsson og Gísli Örn 
Garðarsson. 
23:05  Brúin (5:10) e. •1600:05  útvarpsfréttir
 í dagskrárlok 

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

12:35  kraftasport 2013 
13:15  kraftasport 2013 
13:55  meistaradeildin í 

handbolta 
  (Medvedi - Flensburg)
15:15  Sumarmótin 2013 
16:00  nBa 2012/2013
  - úrslitaleikir 
  (San Antonio - Miami)
17:50  feherty 
  (Roger Maltbie á heima-

slóðum)
18:35  Enski deildabikarinn 
  (Chelsea - Swansea)
20:15  meistaradeild 

Evrópu 
  (Bayern - Chelsea)
22:50  meistaradeildin í 

handbolta 
  (Veszprèm  

- Atletico Madrid)
Útsending frá leik Veszprém 
og Atletico Madrid í Meist-
aradeild Evrópu í handbolta.



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

Rams hornsófi 224,000,-   áður 249,000,-                                    Carlos  254,000,-  áður  284,000,--    

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



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

Efnalaugin Björg
Gæðahreinsun 
Góð þjónusta 
Þekking

Opið: mán-fim 8:00 - 18:00 
föst 8:00 - 19:00 
laugardaga 10:00 - 13:00

GÆÐI
ÞEKKING

ÞJÓNUSTA
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20:00  frumkvöðlar 
Elínóra Inga leitar uppi frum-
kvöðla Íslands
20:30  Golf fyrir alla 
Brautarholtsvöllur 5:6
21:00  Eldhús meistaranna 
Ný grill á Íslandi,nýjir 
möguleikar
21:30  Sædís í Gleym mér ei 
Allt um fjölærar jurtir.

 SpilaBorG22:20 SuiTS20:45 nyC 2222:00 pEpSi DEilDin19:45 ThE hElp22:00

18:00  leikmaðurinn 
  (Hermann Hreiðarsson)
Guðmundur Benediktsson 
stýrir þætti um ensku stórliðin. 
Í þessum þætti ræðir hann við 
leikmenn sem hafa tekið þátt 
í baráttunni í þessari sterkustu 
deild í heimi.
18:40  premier league 

world 
19:10  man. utd. Tour 2013 
  (Thai XI - Man. Utd.)
20:50  man. utd. Tour 2013 
  (A-League All Stars)
Útsending frá leik Manche-
ster United og úrvalsliðs 
áströlsku úrvalsdeildarinnar.
22:30  Summer friendlies 

2013 
  (Preston - Liverpool)
Útsending frá leik Preston 
North End og Liverpool.
00:10  messi & friends 
  (The Battle of the Stars)

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (6:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (12:25)

08:00  Cheers (20:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:00  The Good wife (6:22)

16:45  Judging amy (22:24)

17:30  Dr.phil 
18:15  Top Gear australia
19:05  america’s funniest
 home Videos (7:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (13:25)

19:55  Cheers (21:22)

20:20  parenthood (16:18)

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 five-0 (22:24)

Steve McGarrett og félagar 
handsama hættulega glæpa-
menn í skugga eldfjallanna 
á Hawaii í þessum vinsælu 
þáttum. Óhugnanlegt morð-
mál kemur á borð sérsveit-
arinnar en niðurstöður rann-
sóknarinnar sýnir að enn er 
hægt að bjarga mannslífi.
22:00  nyC 22 (7:13)

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 (15:22)

23:25  law & order (13:18)

00:15  last Comic 
Standing (4:10)

01:40  hawaii five-0 (22:24)

02:30  nyC 22 (7:13)

03:15  pepsi maX tónlist 

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

middle (6:22)

08:30  Ellen (4:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (120:175)

10:15  wipeout 
11:05  hawthorne (6:10)

11:50  falcon Crest (9:28)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (34:37)

14:20  american idol (35:37)

15:00  ET weekend 
15:45  Villingarnir 
16:05  lukku láki 
16:25  Ellen (5:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (20:22)

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 (19:23)

19:35  modern family 
20:00  nashville (5:21)

Dramatískir þættir þar sem 
tónlistin spilar stórt hlutverk 
og fjallar um kántrí-söng-
konuna Rayna James.
20:45  Suits (16:16)

21:30  The newsroom (2:10)

22:20  Boss (6:10)

23:15  The Big Bang
 Theory (7:24)

23:40  mike & molly (17:23)

00:00  how i met your
 mother (2:24)

00:25  white Collar (16:16)

01:10  weeds (13:13)

01:40  The following (7:15)

02:25  The following (8:15)

03:10  undercovers (8:13)

03:55  Savage Grace 
05:30  fréttir og
 Ísland í dag 

M
á
n

u
d
a
g
u

r

mánudagur 22. júlí 2013

11:40  Serious moonlight 
13:05  pétur og kötturinn 

Brandur 2 
14:25  The help 
16:50  Serious moonlight 
18:15  pétur og kötturinn 

Brandur 2 
Skemmtileg teiknimynd um 
ævintýri dýravinarins Péturs 
og kattar hans Brands.
19:35  The help 
Stórkostleg Óskarsverð-
launamynd sem byggð er á 
metsölubók Kathryn Stockett 
og fjallar um líf auðugra 
hvítra kvenna í Mississippi 
og þjóna þeirra, á tímum þar 
sem aðskilnaðarstefnan er 
alsráðandi.
22:00  J. Edgar 
Áhrifamikil og sannsöguleg 
mynd um John Edgar Hoover 
sem var á sínum starfsferli 
innan FBI einn valdamesti 
maður Bandaríkjanna. Le-
onardo DiCaprio og Naomi 
Watts fara með aðalhlutverkin.
00:15  The messenger 
Áhrifamikil og rómantísk 
mynd um ungan hermann 
sem þarf að svara ýmsum 
siðferðisspurningum þegar 
hann hefur samband við 
ekkju kollega síns. 
02:10  Tenderness 
03:50  J. Edgar 

15:50  Em kvenna  
í fótbolta 

Bein útsending frá leik í átta 
liða úrslitum Evrópumóts 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
17:51  angelo ræður (29:78)

17:58  Skoltur skipstjóri
18:12  Grettir (29:54)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  matartíminn
  – Í þjónustu góða 

bragðsins (4:5)

19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  hraðskreiðir  

draumar 
21:15  hefnd (21:22)

22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  Spilaborg (12:13)

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 og Robin Wright.
23:15  Sherlock (3:3)

Breskur sjónvarpsmynda-
flokkur byggður á sögum 
eftir Arthur Conan Doyle. 
Þessar sögur gerast í nú-
tímanum. Læknirinn og her-
maðurinn John Watson sneri 
heim úr stríðinu í Afganistan 
og hitti fyrir tilviljun einfar-
ann, spæjarann og snill-
inginn Sherlock Holmes. 
Saman upplýsa þeir saka-
mál sem öðrum eru ofviða. 
Aðalhlutverkin leika Bened-
ict Cumberbatch og Martin 
Freeman.  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.

17:35  Þýski  
handboltinn 

  (Flensburg - Fuchse Berlin)
Útsending frá leik  
Flensburg og Fuchse  
Berlin í þýsku úrvalsdeild- 
inni í handbolta.
19:00  feherty 
  (Ben Curtis  

á heimaslóðum)
Skemmtilegur golfþáttur 
með David Feherty.
19:45  pepsi deildin 2013 
  (Pepsí deildin 2013)
22:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
23:15  pepsi deildin 2013 
  (Pepsí deildin 2013)
01:05  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.



Heilsaðu 
deginum með 
hollustu

Havre Fras er ein af fáum morgunkorns-
tegundum sem uppfylla hollustukröfur 
Skráargatsins. 

Fáðu þér Havre Fras í morgunmat 
og þér líður betur allan daginn.
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         9–36 kg

Útsölustaðir:
 BabySam
 Móðurást
 Fífa 
 Brimborg Akureyri
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 10 sjónvarpsdagskráin » 

20:00  hrafnaþing 
Sogar Matís til sín styrki?-
Sveinn Margeirsson forstjóri 
svarar gagnrýni
21:00  panorama 
Akeem og málefni íslenskra 
útlendinga.
21:30  móti 
Katrín Jakobsdóttir, Katrín 
Júlíusdóttir og Birgitta jóns-
dóttir með sjónarmið stjórn-
arandstöðu.

CaSTlE21:15 moDErn family19:35 nurSE JaCkiE22:00 mEiSTaraDEilDin20:45 Johnny EnGliSh20:15

10:15  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos 
 - Man. Utd.)
18:00  leikmaðurinn 
  (David James)
18:35  1001 Goals 
  (1001 Goals)
19:30  premier league 

world 
20:00  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)
Útsending frá leik Yoko-
hama Marinos og Manchest-
er United.
21:40  messi & friends 
  (Duel of Giants)
Útsending frá stjörnuleik 
Lionel Messi og félaga hans.
23:05  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)
Útsending frá leik Yokohama 
Marinos og Man. United.

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

Evrópu 
  (Chelsea - Shakhtar)
17:40  pepsi deildin 2013 
  (Pepsí deildin 2013)
19:30  pepsi mörkin 2013 
20:45  meistaradeild 

Evrópu 
  (Celtic - Barcelona)
Útsending frá leik Braga og 
Manchester United í Meist-
aradeild Evrópu.
22:25  meistaradeildin í 

handbolta 
  (Füchse Berlin  

- Pick Szeged)
Útsending frá leik Fuchse 
Berlin og Pick Szeged.
23:40  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 (7:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (13:25)

08:00  Cheers (21:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:15  men at work (1:10)

16:40  The ricky Gervais 
Show (13:13)

17:05  family Guy (13:22)

17:30  Dr.phil 
18:15  parenthood (16:18)

19:05  america’s funniest
 home Videos (8:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (14:25)

19:55  Cheers (22:22)

20:20  Britain’s next Top 
model (7:13)

Ofurfyrirsætan Elle Macpher-
son er aðaldómari þáttanna 
og ræður því hverjir skjót-
ast upp á stjörnuhimininn 
og hverjir falla í gleymsk-
unnar dá.
21:10  The mob Doctor (11:13)

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 (5:10)

Margverðlaunuð banda-
rísk þáttaröð um hjúkrunar-
fræðinginn og pilluætuna 
Jackie. Það sem hefst sem 
venjulegur hádegisverður 
snýst fljótlega upp í skilnað-
armálsverð hjá Jackie.
22:30  house of lies (5:12)

23:00  hawaii five-o (22:24)

23:50  nyC 22 (7:13)

00:40  Excused 
01:05  The mob Doctor (11:13)

01:55  nurse Jackie (5:10)

02:25  house of lies (5:12)

02:55  pepsi maX tónlist 

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

middle (7:22)

08:30  Ellen (5:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (121:175)

10:15  wonder years (14:23)

10:40  The Glades (1:13)

11:25  The middle (1:24)

11:50  Gilmore Girls (19:22)

12:35  nágrannar 
13:00  american idol (36-37:37)

15:05  Sjáðu 
15:35  Victorious 
16:00  Svampur Sveinsson 
16:25  Ellen (6:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  Simpson
 -fjölskyldan (21:22)

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 (20:23)

19:35  modern family 
20:00  The Big Bang
 Theory (8:24)

20:25  mike & molly (18:23)

20:45  how i met your
 mother (3:24)

21:10  orange is the new 
Black (1:13)

21:55  Veep (1:10)

22:25  The Daily Show:
  Global Editon (23:41)

22:50  2 Broke Girls (7:24)

23:10  new Girl (18:25)

23:35  Dallas 
00:20  lærkevej (8:10)

01:05  miami medical (4:13)

01:50  right at your Door 
03:20  The Closer (4:21)

04:05  let’s Talk about the 
rain 

05:45  fréttir og
 Ísland í dag 

þ
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16:30  Ástareldur 
17:20  Teitur (6:26)

17:30  Sæfarar (48:52)

17:41  Bombubyrgið (4:26)

18:09  Teiknum dýrin (21:52)

18:15  Táknmálsfréttir 
18:25  magnus og petski e.
19:00  fréttir 
19:30  Veðurfréttir 
19:35  fjársjóður  

framtíðar ii (6:6)

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 (6:13)

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 (16:24)

22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  hringiða (5:12)

Franskur sakamálamynda-
flokkur. Lögreglukona, sak-
sóknari og dómari sem koma 
að rannsókn sakamáls hafa 
hvert sína sýn á réttlætið. 
Aðalhlutverk leika Grégory 
Fitoussi, Caroline Proust og 
Philippe Duclos. •1623:20  Spilaborg (12:13)

00:15  Sönnunargögn (2:13)  
00:55  fréttir 
01:05  Dagskrárlok 

Þriðjudagur 23. júlí 2013

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

12:10  prom 
13:50  i Don’t know how 

She Does it 
15:20  Johnny English re-

born 
17:00  prom 
18:45  i Don’t know how 

She Does it 
20:15  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  Stig larsson  

þríleikurinn 
Stúlkan sem lék sér að eldin-
um er önnur myndin í mögn-
uðum þríleik sem byggður er 
á bókum Stiegs Larssons. 
00:05  The Transporter 
01:35  what’s your number 
03:20  Stig larsson  

þríleikurinn 



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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Þorbergur 
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Rúnarsson
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Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

Fjarðarási 25 • 110 Reykjavík • Sími 567 9110 • 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is  

Fjölskyldufyrirtæki 
í 21 ár 

Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð 

og góðan frágang.
Markmið okkar 

hefur ávallt verið 
að veita bestu faglegu 

þjónustu varðandi 
undirbúning 

og framkvæmd útfarar.
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20:00  Árni páll. 
Af mörgu að taka.
20:30  Tölvur ,tækni og 

kennsla. 
Netkennslumeistarinn.
21:00  Veiðin og Bender 
Mok fyrir sunnan, minna fyr-
ir norðan.
21:30  Á ferð og flugi 
Stefnir í 800 þúsund ferða-
menn!

 Em kVEnna18:20 BiG BanG ThEory19:15 pSyCh20:25 fEhErTy20:00 iCEaGE20:10

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (8:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (14:25)

08:00  Cheers (22:22)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:50  The Good wife (7:22)

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

model (7:13)

19:10  america’s funniest
 home Videos (9:44)

19:35  Everybody loves
 raymond (15:25)

20:00  Cheers (1:25)

Endursýningar frá upphafi á 
þessum vinsælu þáttum.
20:25  psych (11:16)

Ærsladraugur hrjáir leigjanda 
í húsi nokkru en hann fær 
aðstoð frá Shawn og Gus við 
að leysa málið
21:10  Blue Bloods (22:23)

Vinsælir bandarískir þættir 
um líf Reagan fjölskyldunn-
ar í New York þar sem fjöl-
skylduböndum er komið á 
glæpamenn borgarinnar sem 
aldrei sefur.
22:00  Common law (11:12)

Skemmtilegur þáttur sem 
fjallar um tvo rannsóknarlög-
reglumenn sem semur það 
illa að þeir eru skikkaðir til 
hjónabandsráðgjafa. Hjóna-
bandsráðgjafi þeirra fé-
laga þarf á hjálp að halda 
en kann hálfilla við að biðja 
um hana.
22:45  The Borgias (3:10)

Páfinn á í vök að verjast og 
svo virðist sem sótt sé að 
honum úr öllum áttum.
23:30  house of lies (5:12)

00:00  leverage (8:16)

00:45  lost Girl (17:22)

01:30  Excused 
01:55  Blue Bloods (22:23)

02:45  pepsi maX tónlist 

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

middle (8:22)

08:30  Ellen (6:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (32:175)

10:15  Glee (4:22)

11:00  Spurningabomban
11:50  Grey’s anatomy (21:24)

12:35  nágrannar 
13:00  kalli Berndsen
  - í nýju ljósi (6:8)

13:25  Covert affairs (8:11)

14:10  Chuck (6:24)

14:55  last man Standing
15:15  Big Time rush 
15:40  Tricky TV (21:23)

16:05  Ellen (7:170)

16:50  kalli kanína og  
félagar 

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

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 (21:23)

19:35  modern family 
20:00  2 Broke Girls (8:24)

Önnur þáttaröðin af hressi-
legum gamanþáttum um 
stöllurnar Max og Caroline.
20:20  new Girl (19:25)

20:45  Dallas 
21:30  lærkevej (9:10)

22:15  miami medical (5:13)

23:00  revolution (17:20)

23:40  Breaking Bad (5:8)

00:25  Vice (9:10)

00:55  Grimm (15:22)

01:40  fringe (17:22)

02:25  Eden lake 
03:55  Covert affairs (8:11)

04:40  Dallas 
05:25  Barnatími Stöðvar 2 

09:55  Barclays asia 
Trophy 2013 BEinT

  (Tottenham - Sunderland)
12:00  Barclays asia 

Trophy 2013 BEinT
  (Man. City - South China)
16:00  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)
17:40  leikmaðurinn 
  (Eiður Smári Guðjohnsen)
18:20  Summer friendlies 

2013 
  (Preston - Liverpool)
20:00  Barclays asia 

Trophy 2013 
  (Tottenham - Sunderland)
Frá leik fyrr um daginn
21:40  Barclays asia 

Trophy 2013 
  (Man. City - South China)
23:20  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)

miðvikudagur 24. júlí 2013

16:10  Golfið (6:13)  e.
16:40  læknamiðstöðin
17:25  franklín (64:65)

17:50  Táknmálsfréttir 
18:00  fréttir og veður 
18:20  Em kvenna  

í fótbolta 
Bein útsending frá leik í 
undanúrslitum Evrópumóts 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
20:20  Em-stofa 
20:45  Víkingalottó 
20:50  minnisverð máltíð
  – ritt Bjerregaard
21:00  lottóhópurinn (2:5)

22:00  Tíufréttir 
22:15  Veðurfréttir 
22:20  kvöldstund með 

Jools holland 
Tónlistarmenn og hljóm-
sveitir stíga á svið og taka 
lagið í þætti breska píanó-
leikarans Jools Hollands. Í 
þessum þætti koma fram 
Scissor Sisters, Brandon 
Flowers, Grinderman, Rumer, 
John Grant, The Jolly Boys 
og Sandie Shaw.
23:25  kæri kaleb 
Það er febrúarmorgun í 
Hafnarfirði: niðamyrkur og 
nístingskuldi. Kaleb, 14 ára, 
vekur pabba sinn og bið-
ur hann um að skutla sér í 
skólann. Örlögin taka völdin 
þegar Vigdís, draumastúlkan 
hans, sér mynd sem Kaleb 
teiknaði. Nú þarf Kaleb að 
velja á milli tveggja heima, 
þess gamla eða nýja. Mynd 
eftir Anton Smára Gunnars-
son og Erlend Sveinsson 
unnin sem nemendaverkefni 
í Kvikmyndskóla Íslands.
23:40  matur hf. 
Bandarísk heimildamynd um 
matvælaframleiðslu stórfyr-
irtækja þar í landi.   e.
01:10  fréttir 
01:20  Dagskrárlok 

14:55  pepsi deildin 2013 
  (Pepsí deildin 2013)
16:45  meistaradeild 

Evrópu 
  (Juventus - Chelsea)
Útsending frá leik Juventus 
og Chelsea í Meistaradeild 
Evrópu.
18:25  Bayern
  - Barcelona 
20:30  meistaradeild 

Evrópu 
  (Galatasaray - Man. Utd.)
Útsending frá leik 
Galatasaray og Manche-
ster United í Meistaradeild 
Evrópu.
22:10  feherty 
  (Sir Nick Faldo á  

heimaslóðum)
Skemmtilegur golfþáttur 
með David Feherty.
22:55  Bayern
  - Barcelona 

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

11:25  Big miracle 
13:10  iceage 
14:30  wall Street:
  money never Sleep 
16:40  Big miracle 
18:25  iceage 
Frábær teiknimynd fyr-
ir alla fjölskylduna. Á ísöld 
eru margar hættur og þegar 
lítið barn verður viðskila við 
ættbálk sinn er ekki von á 
góðu. Tvö dýr koma barninu 
til bjargar og ákveða að 
koma því í hendur föðursins. 
19:45  wall Street:
  money never Sleep 
Gordon Gekko snýr aftur á 
verðbréfamarkaðinn. Micha-
el Douglas og Shia LaBeouf 
í aðalhlutverkum í þessarri 
stórgóðu framhaldsmynd 
sem beðið var eftir
22:00  Be Cool 
23:55  127 hours 
Dramatísk mynd byggð á 
sönnum atburðum með 
James Franco í aðalhlut-
verki um ótrúlega sögu Ar-
ons Ralston sem neyðist 
til að grípa til örþrifaráða 
þegar hann festir á sér 
handlegginn í klettum úti í 
óbyggðum.
01:30  Death race 2 
03:10  Be Cool 
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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.  



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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Bílaverkstæði

Varahlutaverslun

SmurstöðSmurstöð

Dekkjaverkstæði

Bremsur,

spindilkúlur,

stýrisendar,

o.fl., o.fl.

Allar gerðir
bætiefna fyrir

vél, drif
og gírkassa

www.bilaattan.is

Allt á einum stað

08:05  malcolm in the 
middle (9:22)

08:30  Ellen (7:170)

09:15  Bold and the
 Beautiful 
09:35  Doctors (33:175)

10:20  human Target (6:13)

11:05  masterchef (8:13)

11:50  man vs. wild (13:15)

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

14:00  Jack and Jill vs. the 
world 

15:35  lína langsokkur 
16:00  ofurmennið 
16:25  Ellen (8:170)

17:10  Bold and the
 Beautiful 
17:32  nágrannar 
17:57  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 (22:23)

19:35  modern family 
20:00  masterchef uSa (3:20)

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 (18:20)

21:30  Breaking Bad (6:8)

22:15  Vice (10:10)

22:45  Grimm (16:22)

23:30  harry’s law (9:22)

00:15  rizzoli & isles (7:15)

01:00  The killing (7:12)

01:45  Crossing lines (2:10)

02:30  Burn notice (17:18)

03:15  Jack and Jill vs. the 
world 

04:40  man vs. wild (13:15)

05:25  fréttir og
 Ísland í dag 

20:00  hrafnaþing 
Vantar 8.6 milljarða í  
heilbrigðiskerfið
21:00  auðlindakistan 
Umsjón Jón Gunnarsson
21:30  Þjóðlagahátíð á 

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

SönnunarGöGn21:15 rEVoluTion20:45 mEn aT work22:50  EVrópuDEilDin18:15 ThE DilEmma20:10

10:15  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos 
 - Man. Utd.)
18:00  leikmaðurinn 
  (David James)
18:35  1001 Goals 
  (1001 Goals)
19:30  premier league 

world 
20:00  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)
Útsending frá leik Yoko-
hama Marinos og Manchest-
er United.
21:40  messi & friends 
  (Duel of Giants)
Útsending frá stjörnuleik 
Lionel Messi og félaga hans.
23:05  man. utd. Tour 2013 
  (Yokohama Marinos  

- Man. Utd.)
Útsending frá leik Yokohama 
Marinos og Man. United.

06:00  pepsi maX tónlist 
07:10  america’s funniest
 home Videos (9:44)

07:35  Everybody loves
 raymond (15:25)

08:00  Cheers (1:25)

08:25  Dr.phil 
09:10  pepsi maX tónlist 
16:45  once upon a Time
17:35  Dr.phil 
18:20  psych (11:16)

19:05  america’s funniest
 home Videos (10:44)

19:30  Everybody loves
 raymond (16:25)

19:55  Cheers (2:25)

20:20  men at work (2:10)

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 (16:24)

Skrifstofustjórinn Micha-
el Scott er hættur störfum 
hjá Dunder Mifflin en sá sem 
við tekur er enn undarlegri 
en fyrirrennari sinn. Þar sem 
margir starfsmenn skrif-
stofunnar eru í Flórída telur 
Andy mikilvægt að hinir vinni 
yfirvinnu.
21:10  royal pains (12:16)

Bandarísk þáttaröð sem 
fjallar um Hank sem er 
einkalæknir ríka og fræga 
fólksins í Hamptons.
22:00  flashpoint (6:18)

Spennandi þáttaröð um sér-
sveit lögreglunnar sem er 
kölluð út þegar hættu ber 
að garði.
22:50  Dexter (2:12)

23:40  Common law (11:12)

00:25  Excused 
00:50  The firm (20:22)

01:40  royal pains (12:16)

02:25  flashpoint (6:18)

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

17:38  hrúturinn hreinn
17:45  Táknmálsfréttir 
18:00  fréttir og veður 
18:20  Em kvenna  

í fótbolta 
Bein útsending frá leik í 
undanúrslitum Evrópumóts 
kvennalandsliða í fótbolta í 
Svíþjóð. BEinT
20:20  Em-stofa 
20:45  Vinur í raun (1:6)

Martin Moone er ungur 
strákur sem treystir á hjálp 
ímyndaða vinarins síns, 
Seans, þegar á móti blæs. 
Þættirnir gerast í smábæ á 
Írlandi á níunda áratugnum. 
Meðal leikenda eru Chris 
O’Dowd, David Rawle og 
Deirdre O’Kane.
21:15  Sönnunargögn (3:13)

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 (17:24)

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 (3:8)

Breskur myndaflokkur um 
unga stúlku sem vinnur í 
stórverslun og heillast af 
glysi tíðarandans.  e.
00:00  Þrenna (8:8)  e.
00:30  fréttir 
00:40  Dagskrárlok 

12:50  Gentlemen prefer 
Blondes 

14:20  unstable fables:
15:35  The Dilemma 
17:25  Gentlemen prefer 

Blondes 
18:55  unstable fables:
20:10  The Dilemma 
Skemmtileg gamanmynd 
með Kevin James og Vince 
Vaughn og fjallar um mann 
sem þarf að taka erfiða 
ákvörðun þegar hann kemst 
að því að eiginkona besta 
vinar hans er að halda fram-
hjá honum. Með önnur aðal-
hlutverk fara Jennifer Conn-
elly og Winona Ryder.
22:00  The 41-year-old 

Virgin who knocked 
up Sarah marshall 

Eins og nafnið gefur til 
kynna er hér á ferðinni gam-
anmynd sem gerir grín af 
vinsælum gamanmyndum 
síðastliðinna ára.
23:25  off the Black 
Áhrifamikil mynd um gam-
all áfengissjúkling (Nick Nol-
te) sem reynir að fá sér yngri 
mann til að mæta með sér á 
skóla-endurfundi, og þykjast 
vera sonur hans.
01:00  fair Game 
02:45  The 41-year-old 

Virgin who knocked 
up Sarah marshall

Fimmtudagur 25. júlí 2013

07:00  Bayern
  - Barcelona 
17:00  pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla 
í knattspyrnu.
18:15  Evrópudeildin 
  (Tottenham - Basel)
Útsending frá leik Tottenham 
Hotspur og Basel í 8 liða úr-
slitum Evrópudeildarinnar.
20:00  Sumarmótin 2013 
Skemmtilegur þáttur um 
knattspyrnustjörnur fram-
tíðarinnar. Umsjónarmenn 
eru Guðjón Guðmundsson og 
Steingrímur Jón Þórðarson.
20:45  Bayern
  - Barcelona 
22:25  Evrópudeildin 
  (Chelsea - Rubin Kazan)
Útsending frá leik Chelsea 
og Rubin Kazan í 8 liða úr-
slitum Evrópudeildarinnar.

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