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Sigurður var ásamt öðrum liðsmönnum 
Stjörnunnar að fylgjast með sama leik 
í beinni útsendingu Stöðvar 2 Sports í 
gegnum OZ-appið. Nýja OZ-appið gerir 
 notendum kleift að fylgjast með beinum 
sjónvarpsútsendingum auk þess sem hægt 
er að spóla til baka allt að klukkustund.

Stjörnumenn náðu að nýta sér OZ-appið 
og iPad í tveimur beinum útsendingum en 
nú er búið að skera úr um að slíkt er með 
öllu óheimilt. 

Sigurður segir að þjálfarateymið hafi  
nýtt sér þessa nýju tækni til að skoða leik-
aðferðir og hvað þeir væru að gera vitlaust 
í leikjum. „Nýja OZ-appið er frábær lausn 
fyrir þjálfarateymi til að nýta á meðan leikur 
stendur yfi r. Það er þó auðvitað háð því að 
viðkomandi leikur sé í beinni  útsendingu. 
Við vissum ekki að notkun iPad væri 
 bönnuð en vissum þó að notkun tækisins 
var á gráu svæði.“

Sjálfur var Sigurður í tilraunahópi fyrir 
OZ-appið og því búinn að nota það lengur 
en margir aðrir. „Ég sá strax möguleikann 
í að nýta þessa nýju tækni fyrir fótboltann, 
það lá svolítið í augum uppi að appið gæti 
virkað vel við slíkar aðstæður.“

Sem dæmi nefnir hann að þjálfarateymið 
hafi  skoðað mark sem liðið fékk á sig úr 
föstu leikatriði. „Þá náðum við að skoða 
hvað hafði klikkað og hvar leikmenn hefðu 
brugðist. Þannig gátum við leiðbeint þeim í 
hálfl eik.“  

Stjörnumenn verða þó 
að nýta aðra möguleika 
í næstum leikjum enda 
búið að banna notkun 
spjaldtölva eins og fyrr 
segir. „Við megum í raun 
ekki vera í samskiptum 
við neinn utan varamanna-
bekksins. Strangt til tekið er 
bannað að vera með síma á 
bekknum. 

Bylting fyrir íþróttafréttamenn
Nýja OZ-appið er líka mikil bylting fyrir 
íþróttafréttamenn, sérstaklega þá sem 
koma að beinum útsendingum. Valtýr 
Björn Valtýsson, íþróttafréttamaður hjá 
365,  segist nota það mikið, bæði í beinum 
útsendingum og einnig til að safna efni 
fyrir sjálfan sig. „Mér fi nnst OZ-appið vera 

stórkostleg nýjung og slíkum nýjungum tek 
ég fagnandi enda nota ég appið mjög 

mikið. Þegar ég er að lýsa 
fótboltaleikjum nýti ég 
hálfl eikinn til að spóla til 
baka og skoða umdeild 
atvik, mörk og  ýmislegt 
annað. Ég geri það sama 
eftir leikinn – spóla til 
baka og skoða betur 
ýmis atvik úr leiknum. 
Þetta er mikil breyting 
fyrir starfsstétt okkar og 

gerir starfi ð mun áhuga-
verðara og tíminn nýtist betur.“ 
Þar sem stutt er síðan OZ-appið kom á 

markað hefur Valtýr helst nýtt það í beinum 
útsendingum frá íslenskum fótboltaleikjum. 
Næsta vetur eykst úrvalið enn meir þegar 
útsendingar hefjast frá þýska handbolt-
anum og Meistaradeildin í fótbolta fer fram. 
„Svo hef ég tekið upp úrslitakeppnina í 
NBA-körfuboltanum þegar ég nenni ekki 

að vaka enda fara leikirnir yfi rleitt fram 
um nætur. Þá tekur maður ferskan leik í 
morgun sárið yfi r kaffi bollanum.“ 

Valtýr nýtir OZ-appið einnig til að safna 
uppáhaldsþáttunum sínum, taka upp kvik-
myndir og ýmsa íþróttaviðburði. „Nú þarf 
maður ekki að pæla mikið í hlutunum og ég 
horfi  bara á efnið þegar mér hentar. Fyrir 

sjónvarpsáhorfendur er 
þetta stórkostleg fram-
för.“

OZ-APPIÐ KEMUR
VÍÐA VIÐ SÖGU
Það vakti mikla athygli fyrr í sumar þegar sást til Sigurðar Sveins Þórðarsonar, liðsstjóra 
Stjörnunnar, halda á iPad-spjaldtölvu þar sem hann sat á bekknum í leik við FH.

Valtýr Björn Valtýsson, íþróttafréttamaður hjá 365.
MYND/STEFÁN

Sigurður Sveinn Þórðarson, liðsstjóri knattspyrnuliðs Stjörnunnar, fylgist með leik Stjörnunnar og FH 
gegnum OZ-appið. Nú er bannað að nota iPad á varamannabekknum. MYND/VALLI

UPPÁHALDSÞÁTTURINN 
Gaman að þáttum sem þarf að pæla í

Pétur Geir Magnússon, 
nemandi í Verzlunarskóla 
Reykjavíkur, hefur gaman af 
góðum sjónvarpsþáttum. Hans 
uppáhaldsþættir eru Big Bang 
Theory, Suits og White Collar. 
„Ég elska þætti þar sem að 
ég þarf virkilega að pæla í því 

hvað er í gangi. White Collar fjallar um fyrr-
verandi glæpamann sem þekkir öll brögðin 
og nýtir sér það til þess að hjálpa lögreglunni. 

Suits eru lögfræðiþættir sem þarf 
virkilega að pæla í,“ segir Pétur. 
Honum fi nnst einnig gaman að 
horfa á heilalausa þætti inn á milli 
eins og Big Bang Theory. 

Pétur Geir hefur mikinn áhuga 
á leiklist og upptökum, hann 
hefur leikið í fjölda leikrita og 
var formaður skemmtiþáttarins 
Rjóminn í Verzlunarskólanum. 
Hann er nýbúinn að taka við sem 
formaður nemendamótsnefndar 
í Verzló og er undirbúningur fyrir 
næsta söngleik í fullum gangi.

SUITS 
Kl. 21.35 mánudag

Í VIKUNNI

DALLAS
Kl. 21.05 Miðvikudag

BREAKING BAD
Kl. 21.15 Fimmtudag

BESTA SVARIÐ
Kl. 20.10 Föstudag

THE NEIGHBORS
Kl.19.15 Laugardag

PÖNK Í REYKJAVÍK
Kl. 19.25 Sunnudag

NASHVILLE
Kl. 20.50 Mánudag

MIKE & MOLLY
Kl. 20.25 Þriðjudag
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Við tökur á Besta svarinu. Ragnhildur og Sveppi með góðum vinkonum.

Ragnhildur Steinunn skemmti sér vel.

SÉRVISKULEG 
OG TÓNELSK
Zooey Deschanel leikur hina viðkunnanlegu og glaðværu Jess í 
þáttunum New Girl sem sýndir eru á Stöð 2. Leikkonan á 
glæsilegan feril að baki bæði sem leikkona og tónlistarkona.

Zooey Deschanel (33) er aðalleikkona föst í 
aukahlutverkum. Þessi heillandi leikkona hefur 
fyrst og fremst leikið aukahlutverk í þeim fjöl-
mörgu kvikmyndum sem hún hefur komið að. 
Hins vegar fer henni aðalhlutverkið vel eins og 
sýnir sig í hinum stórskemmtilegu þáttum New 
Girl. 

Fyrsta kvikmyndahlutverkið fékk hún árið 
1999 í myndinni Mumford en hún vakti fyrst 
verulega athygli í kvikmynd Camerons Crow, 
Almost Famous, árið 2000. Deschanel leikur 
yfi rleitt svipaðar týpur; sérvitringslegar, hálf-
óðar draumadísir. Slík hlutverk lék hún til að 
mynda í The Good Girl (2002), Elf (2003), 
The Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy (2005), 
Failure to Launch (2006), Bridge to  Terabithia 
(2007), The Happening (2008), Yes Man 
(2008), og (500) Days of Summer (2009).

Flestir þekkja Deschanel sem leikkonu en 
færri vita að hún er einnig tónlistarkona. Hún 
syngur og spilar á píanó, ásláttarhljóðfæri, 
banjó og úkúlele. Hún og M. Ward mynda 
dúettinn She & Him og hafa þau gefi ð út þrjá 

diska. Þá syngur hún oft í þeim kvikmyndum 
sem hún leikur í.

Deschanel er komin af listafólki. 
Faðir hennar er Caleb Deschanel, kvik-
myndatökumaður og leikstjóri, sem 
hefur verið tilnefndur til Óskars-
verðlauna en móðir hennar er 
leikkonan Mary Jo Deschanel. 
Stóra systir Zooey er leik-
konan Emily, aðalleikkonan 
í sjónvarpsþáttunum 
Bones, sem einnig eru 
sýndir á Stöð 2.

Zooey heitir eftir aðal-
söguhetjunni í bók J. 
D. Salinger, Franny and 
Zooey, frá árinu 1961. 
Æska leikkonunnar 
einkenndist af miklum 
ferðalögum vegna vinnu 
föður hennar. Heimili 
fjölskyldunnar var í Los 
Angeles og Zooey gekk í 
einkaskólann Crossroads 
þar sem hún kynntist til að 
mynda stórstjörnunum Jake 
Gyllenhaal og Kate Hudson.

NEW GIRL
Kl. 20.40 
á miðvikudögum

VALDI HLUTSKIPTI
GÖTUSTELPUNNAR

Bullet er sjálfskipaður leiðtogi 
götukrakkanna í þáttunum 
The Killing. Hún er 15 ára 
harðjaxl sem fi nnst hún verða 
að vernda félaga sína. Kallie 
er 15 ára og er ekki eins hörð 
og hún lítur út fyrir að vera. 
Þegar hún hverfur óttast 
 Bullet það versta.

Twitch á sér þann draum 
heitastan að verða  fyrirsæta 
og leikari í Hollywood. 
Hann lendir reglulega í kasti 
við lögin en kemst langt á 
 persónutöfrunum.

Lyric er 15 ára og selur 
líkama sinn á götunni. Lyric 
á hug og hjarta Bullet en er 
hins vegar yfi r sig ástfangin 
af Twitch.

Leikkonan Bex Taylor-Klaus 
fer með hlutverk Bullet. Hún 
segir það hafa verið bestu 
stund lífs síns þegar hún fékk 
hlutverkið og að Bullet og 
hún sjálf séu ekki svo ólíkar. 
„Ég skildi hana strax um leið 
og ég las handritið. Bullet 
er klár og töff stelpa sem 
féll hvergi í hópinn fyrr en á 
götunni. Hún „lenti“ ekki á 
götunni heldur valdi það hlut-
skipti sjálf, þar á hún heima 

og þar er hennar þörf. Hún 
hefur  upplifað ýmislegt og 
lítur svo á að ef hún hjálpi 
ekki stelpunum á götunni, 
geri það enginn. Þess vegna 
er hún sjálfskipaður leiðtogi 
þeirra.“

Bullet er fyrsta stóra hlut-
verk hinnar átján ára Bex 
Taylor-Klaus en hún ákvað að 
verða leikkona þegar hún var 
tveggja ára og sá Galdra-
karlinn í Oz í fyrsta sinn. „Ég 
breyttist í Dóróteu, gekk í 
búningnum og fór í gegnum 
þrjú númer af rauðum skóm.  
Ég gerði fjölskyldu mína 
brjálaða.“

Raðmorð-
ingi gengur 
laus í 
Seattle og 
þegar ein 
úr hópnum 
hverfur 
sporlaust 
verða götu-
krakkarnir 
að standa 
saman. 
 Kallie 
Leeds, 
Twitch, Lyric 
og Bullet.

THE KILLING
Kl. 21.20 
sunnudagar

RAGNHILDUR 
STEINUNN VELUR 
BESTA SVARIÐ
Gestur Sveppa í Besta svarinu 
næstkomandi föstudag verður 
Ragnhildur Steinunn  Jónsdóttir. 
Henni til halds og trausts verða 
vinkonur hennar Eva María 
Jónsdóttir, Ebba Guðný Guð-
mundsdóttir og Bryndís Jóna 
Magnúsdóttir.

Ragnhildur Steinunn þarf, 
sem kunnugt er, að velja bestu 
svörin við spurningum á borð 
við: Hver væri draumakærastan 
hennar, hverju hún myndi stela 
úr Bónus og hvaða pikköpp-
línu myndi hún helst falla fyrir.

Sjáðu sprenghlægileg svör 
við þessum spurningum og 
fl eiri í bráðskemmtilegum þætti 
af Besta svarinu á föstudaginn 
kemur á Stöð 2.
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Þættirnir Rizzoli & Isles hafa notið 
mikilla vinsælda í bandarísku sjón-
varpi, en þriðja þáttaröðin er nú sýnd á 
sunnudagskvöldum á Stöð 2.  Þættirnir 
segja frá  rannsóknarlögreglukonunni 
Jane Rizzoli og réttarlækninum Mauru 
Isles sem leysa glæpi Boston- 
mafíunnar saman.  

Vinkonurnar eru afar 
 ólíkar. Jane er eini kven-
leynilögreglumaðurinn í 
morðdeild Boston og er hörð 
í horn að taka og mikill töffari. 
Mauru líður hins vegar betur 
meðal látinna en þeirra sem 
 lifandi eru og hefur mikið jafn-
aðargeð. 

Þættirnir hafa ekki síst vakið 
 athygli innan hinsegin samfélags-
ins, því tvíræðni er áberandi í 
samskiptum þeirra vinkvenna 
og áhorfendur telja margir ástina 
liggja í loftinu. 

Spennan er því ríkjandi í þátt-
unum, bæði á milli Rizzoli & 
Isles og svo í málunum sem þær 

kljást við. 
Angie Harmon, sem leikur  Rizzoli, 

er mörgum kunn úr þáttunum um 
baðverðina (Baywatch) sem lengi 

skemmtu landanum. Þar bjargaði hún 
mannslífum á árunum 1995-1997. Hún 

sneri sér svo að þykjustu-
lögreglustörfum og barðist 

lengi fyrir réttlætinu í 
Law & Order. 

Sasha Alexander, 
sem hét upphaf-

lega Suzana 
Drobnjako-
vic, leikur 
Mauru Isles. 

Hún hefur 
einnig komið víða 

við. Hún lék í til dæmis 
stóru systur Pacey í hinum 

vinsælu Dawson’s Creek. Hún 
hefur leikið í kvikmyndum á borð 
við Yes Man (2008) AC og He’s 
Just Not That Into You (2009). Þá 
fékkst hún við glæpamál í fyrstu 
tveimur þáttaröðum NCIS.

SAMSKIPTI RÉTTAR-
LÆKNIS OG RANN-
SÓKNARLÖGREGLU

Nýja þáttaröðin er sú áttunda í röðinni en tilkynnt hefur 
verið að sú níunda verði sýnd í Bandaríkjunum í haust 
og vetur 2013-2014. 

How I Met Your Mother á aðdáendur um allan heim 
en þátturinn hefur unnið til fjölda viðurkenninga, þar á 
meðal fengið sex Emmy-verðlaun. 

Þættirnir gerast á Manhattan og fjalla um vinina Ted 
Mosby (Josh Radnor), Marshall Eriksen (Jason Segel), 
Robin Scherbatsky (Cobie Smuelders), Lily Aldrin 
(Alyson Hannigan) og Barney Stinson (Neil Patrick 
Harris). Hugmyndina að þáttunum eiga Craig Thomas 
og Carter Bays en þeir eru að nokkru leyti byggðir á 
minningum þeirra.

How I Met Your Mother fór fyrst í loftið hjá CBS-
sjónvarpsstöðinni í september 2005 og hlaut strax 

SVONA K
ÉG MÖM
Ný þáttaröð af hinum vinsælu sjó
Mother hefst á Stöð 2 næsta þrið

RIZZOLI & ISLES
kl. 20.35 sunnudaga

Ted Mosby
Leikinn af Josh Radnor
Hann er 39 ára leikari, leikstjóri 
og handritshöfundur. Radnor er 
fæddur og uppalinn í Ohio í strangri 
 gyðingatrú. Hann nam leiklist og hóf 
feril sinn árið 2001, fyrst í myndinni 
Not Another Teen Movie. Þá hefur 
hann leikið í nokkrum þekktum sjón-
varpsþáttum eins og Law & Order, Six 
Feet Under, Judging Amy og Family 
Guy svo einhverjir séu nefndir.

Robin Scherbatsky
Leikin af Cobie Smulders
Hún er 31 árs leikkona og fyrrverandi 
fyrirsæta. Hún heitir fullu nafni Jacoba 
Francisca Maria „Cobie“ Smulders. 
Cobie fæddist í Vancouver, faðir 
hennar er hollenskur og móðirin ensk. 
Hún er gift bandaríska leikaranum 
Taran Killam og þau eiga eina dóttur. 
Eins og aðrir leikarar í How I Met Your 
Mother hefur Cobie komið víða við í 
kvikmyndaheiminum en hlutverk Robin 
er þó hennar þekktasta.

HOW I MET YOUR MOTHER
kl 20.45 þriðjudaga

M b
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góðar viðtökur. Sögð er saga Teds sem segir börnum 
sínum árið 2030 hvernig hann kynntist móður þeirra. 
Ted viðurkennir að hann fari nokkuð frjálslega með 
staðreyndir, enda langt síðan hann upplifði þessa hluti. 
Vinirnir koma gjarnan saman á barnum MacLaren‘s 
en hann er gerður eftir bar í New York sem nefnist 
McGee‘s. Ted er einhleypur arkitekt þegar sagan hefst 
og býr með tveimur bestu vinum sínum úr háskóla, 
þeim Marshall, sem er að læra lögfræði, og Lily, sem 
er leikskólakennari. Þau hafa verið par lengi og farin að 
huga að giftingu. Það verður til þess að Ted fer sjálfur 
að velta fyrir sér makaleit. Annar góður vinur þeirra, 
kvennagullið Barney, er hins vegar mótfallinn öllu slíku. 
Ted kynnist hins vegar Robin og verður ástfanginn. 
Hún er þó ekki tilbúin í fast samband. 

KYNNTIST 
MU ÞINNI
ónvarpsþáttum How I Met Your 
ðjudagskvöld.

Lily Aldrin
Leikin af Alyson Hannigan
Hún er 39 ára leikkona. fædd í 
 Washington, D.C., en ólst upp hjá 
móður sinni í Atlanta eftir skilnað for-
eldranna þegar hún var tveggja ára. 
Alyson var aðeins fjögurra ára þegar 
hún byrjaði að leika í auglýsingum. 
Hún fl utti síðan með móður sinni til 
Hollywood þegar hún var ellefu ára og 
byrjaði fl jótlega að leika í kvikmyndum 
og á leiksviði. Alyson er gift  leikaranum 
Alexis Denisof og þau eiga tvær dætur 
sem eru fæddar 2009 og 2012.

Marshall Eriksen
Leikinn af Jason Segel
Hann er 33 ára leikari, handrits-
höfundur, lagahöfundur og tónlistar-
maður. Segel er fæddur og uppalinn 
í Los Angeles. Hann hefur leikið í fjöl-
mörgum kvikmyndum og sjónvarps-
þáttum. Segel var í sambandi með 
leikkonunni Michelle Williams en þau 
hættu saman í febrúar á þessu ári.

Skyr-parfait frá hinu Blómlega 
búi með hrærðum bláberjum og 
hunangsristuðu granóla 
Fyrir 4-6
Innihald
Parfait
400 g óhrært skyr
200 ml mjólk
500 g hrærð bláber

Hrærð bláber
(Gerir 500 grömm)
300 g bláber
200 g sykur

Granóla
(Gerir um 1 kíló)
400 g tröllahafrar
400 g blandaðar hnetur og 
möndlur, grófhakkaðar eða 
heilar
100 g sólblómafræ
100 g sesamfræ
100 g ljós púðursykur
1 tsk. salt
100 g hunang
100 g sólblómaolía

Leiðbeiningar
Hrærð bláber
Blandið saman bláberjum og 
sykri. Látið standa í tvo tíma og 
hrærið varlega í þeim af og til þar 
til sykurinn er allur uppleystur. Ef 
geyma á berin til lengri tíma er 
best að frysta þau.

Granóla
1. Hitið ofninn í 150°C.
2. Blandið saman höfrum, 
 hnetum, möndlum, sólblóma-
fræjum, sesamfræjum, ljósum 
púðursykri og salti í stórri skál. 
Hitið hunang og sólblómaolíu í 
litlum potti yfi r vægum hita í 5 
mínútur. Hellið hunangsblöndunni 
yfi r hafrablönduna og hrærið vel 

saman.
3. Setjið granólað í ofnskúffu 
og dreifi ð jafnt úr því. Bakið í 
45 mínútur og hrærið í því á 15 
 mínútna fresti. Látið granólað 
kólna alveg og geymið í loftþéttu 
íláti í allt að mánuð.

Parfait
Hrærið skyrið út með mjólk þar til 
það er silkimjúkt. 

Setjið tvær matskeiðar af 
hrærðum bláberjum í botninn á 
fallegu glasi, þá þrjár matskeiðar 
af skyri og síðan tvær matskeiðar 
af granóla. Haldið svona áfram til 
skiptis þar til glasið er fullt. Stráið 
örlitlu granóla á toppinn.

Parmesanborgari að 

hætti Jóa Fel:
800 g nautahakk
1 lítill hvítur laukur
3 hvítlauksrif
1 egg
50 g brauðrasp
100 g parmesanostur, rifi nn
1 msk. dijon–sinnep
½ tsk. chili–fl ögur
1 tsk. kummin
salt og pipar
Saxið laukinn og hvítlaukinn 
smátt. Blandið svo öllu saman 
sem fer í hamborgarann og mótið 
sex hamborgara í höndunum. 
Látið standa í kæli í 30 mín. áður 
en þeir eru grillaðir.

Grillið við háan hita í 2–3 mín. 
á hvorri hlið. Setjið ostinn yfi r 
þegar um ein mínúta er eftir af 
steikingartímanum.
hamborgarabrauð
salat
tómatar í sneiðum
agúrka í sneiðum
hvítur laukur í sneiðum

Með þessum hamborgara er 
gott að hafa annaðhvort BBQ-
sósu eða bernaise-sósu og 
 grillaðar kartöfl ur.

SUMARLEGAR 
UPPSKRIFTIR
Hið blómlega bú og Grillað með Jóa Fel 
renna sitt skeið á enda í vikunni. Árni og Jói 
gefa lesendum uppskriftir úr lokaþáttunum.

Skyr-parfait 
með hunangs-
ristuðu granóla 
og hrærðum 
bláberjum frá 
bóndanum 
í Árdal en 
lokaþátturinn 
er á dagskrá í 
kvöld klukkan 
20.

Parmesan-
borgari að 
hætti Jóa 
Fel en loka-
þáttur grill-
meistarans 
er á dagskrá 
annað kvöld 
klukkan 20. 

HIÐ BLÓMLEGA BÚ- 
LOKAÞÁTTUR
Kl. 20.00 miðvikudag

Barney Stinson
Leikinn af Neil Patrick Harris
Harris varð fertugur í síðasta  mánuði 
en hann er fæddur í Nýju-Mexíkó. 
Hann hefur skapað sér farsælan 
feril sem leikari auk þess sem hann 
syngur, leikstýrir og framleiðir efni. Þá 
þykir hann snjall töframaður. Harris 
er trúlofaður David Burtka, leikara og 
matreiðslu manni, og eiga þeir tvíbura 
sem staðgöngumóðir gekk með. Tví-
burarnir fæddust í október 2010.



MYNDIR HELGARINNAR

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

Miðvikudagur
Pirates Of The 
Caribbean: 
On Stranger Tides 
Jack Sparrow er mættur á ný 
og nú í æsispennandi leit að 
elífri æsku.

Fimmtudagur
The 
Change-
up 
Frábær 
gamanmynd 
með Ryan 
Reynolds og 
Jason Bate-
man í aðal-
hlutverkum. 

Föstudagur
Hemingway 
& Gellhorn 
Söguleg stórmynd með Clive 
Owen og Nicole Kidman í 
aðalhlutverkum. 

Laugardagur
Off the Black 

Áhrifamikil 
mynd um 
gamlan 
áfengis-
sjúkling (Nick 
Nolte) sem 
reynir að 
fá sér yngri 
mann til að 
mæta með 
sér á skóla-
endurfundi, 
og þykjast 
vera sonur 
hans.

Sunnudagur
Contraband 
Endurgerð 
 íslensku myndar-
innar Reykjavík 
Rotterdam með 
Mark Wahlberg í 
aðalhlutverki.

Mánudagur
Sideways 
Margrómuð 
verðlauna-
mynd sem 
fjallar um 
vínelskandi 
einmana sálir 
í leit að ham-
ingjunni, hinni 
einu sönnu 
ást og hinu 
eina sanna 
rauðvíni. 

Þriðjudagur
The 
 Matrix 
Árum saman 
hefur fólk 
lifað í blekk-
ingu en nú 
ætlar tölvu-
þrjóturinn 
Neo að 
 afhjúpa 
leyndarmálið. 

JUST GO WITH IT 
Kl. 20.25 laugardag 

Adam Sandler og Jennifer Aniston í gamanmynd 
um vini sem þykjast vera hjón.

THE KILLER INSIDE ME 
Kl. 22.35 föstudag

Spilltur lögregluforingi er ekki allur 
þar sem hann er séður. Mögnuð 
mynd með Casey Affl eck, Kate 
Hudson og Jessica Alba í aðal-
hlutverkum.
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FORMÚLAN Í 
ÞÝSKALANDI
kl. 11.30 sunnudag

Það er skammt stórra högga í milli í 
 Formúlu 1 kappakstrinum. Um sl. helgi 
kepptu ökuþórarnir á hinni sögufrægu 
Silver stone-braut í Bretlandi þar sem Nico 
Rosberg fagnaði sigri fyrir Mercedes en 
Mark Webber varð í öðru sæti. Um næstu 
helgi verða kapparnir komnir til  Nürburg 
í Þýskalandi þar sem níunda Formúlu 
1-keppni ársins fer fram.

Þjóðverjinn Sebastian Vettel hefur örugga 
forustu á toppi stigalista ökumanna en 
 Fernando Alonso náði að saxa á forskotið um 

sl. helgi. Vettel hefur verið yfirburðamaður 
í Formúlunni undanfarin ár og fagnað sigri 
í keppni ökumanna sl. þrjú ár en hann hefur 
aldrei náð að fagna sigri í heimalandi sínu.

Síðasti Þjóðverjinn sem sigraði í þýska 
kappakstrinum var Michael Schumacher 
árið 2006. Það var fjórði sigur hans í föður-
landinu en fyrir utan hann hefur aðeins einn 
Þjóðverji sigrað á heimavelli og það var 
bróðir hans, Ralf Schumacher, árið 2001.

Stöð 2 Sport verður með beinar útsending-
ar frá æfingum ökumanna á föstudags- og 
laugardagsmorgun. Tímatakan hefst síðan á 
hádegi á laugardag og kappaksturinn sjálfur 
klukkan 11.30 á sunnudag.

TEKST VETTEL AÐ 
SIGRA Á HEIMAVELLI?
Stöð 2 Sport verður með beinar útsendingar frá Formúlu 
1 kappakstrinum um helgina.

Nú býðst áskrifendum í Stöð 2 Vild að upplifa 
sunnudaginn á Þjóðhátíð í Eyjum á  sérstökum 
Vildarkjörum!

Þar bíður þín frábær dagskrá: Bubbi, Eyþór 
Ingi, Skálmöld, Páll Óskar, Buff,  Brekkusöngur, 

stórkostleg blys- og fl ugeldasýning og allt það 
sem Þjóðhátíð hefur upp á að bjóða.

Innifalið í tilboðinu er ferð með Herjólfi  til 
og frá Eyjum á sunnudeginum ásamt miða í 
dalinn.

KOMDU Á ÞJÓÐHÁTÍÐ Í EYJUM

Athugið:  til að nýta tilboð þarf að skrá kennitölu áskrifanda sem greiðanda í kaupferlinu

TRYGGÐU ÞÉR 
MIÐA Á 

DALURINN.IS!

300 fyrstu 

miðarnir á aðeins 

11.900 kr.

Eftir það kostar miðinn 

12.900 kr. 
þar til verður uppselt.

Tilboð gildir 
til 10. júlí.

Hæ AnnaHæ AnnaHæ AnnaHæ AHæ AnnaHæ Annnn
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Allt að 

12 klst
Rafhlöðuending

komin í verslanir epli.is

MacBook Air 11”
Aðeins 1,08 kg

Verð frá: 189.990.-

MacBook Air 13”
Aðeins 1,35 kg

Verð frá: 219.990.-

Hraðari flash diskur
MacBook Air býr yfir ótrúlegri 
flash-tækni, og nýjasta kynslóðin er 
nú allt að 45% hraðvirkari.

Ný þráðlaus tækni
Glæný þráðlaus tækni, kölluð 802.11ac, 
sem er allt að 3x hraðvirkari en fyrri 
kynslóð. 

Nýjasta kynslóð Intel örgjörva
Ofurhröð tækni með öflugri grafík.




