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MASTERCHEF USA 
Fimmtudag
Kl. 20.00

BARA GRÍN
Föstudag
Kl. 20.15

THE OTHER END OF THE 
LINE
Laugardag
Kl. 20.30

THE KILLING
Sunnudag
Kl. 21.45

THE NEWSROOM
Mánudag 
Kl. 21.25

ORANGE IS THE NEW 
BLACK
Þriðjudag
Kl. 21.10

„Það er búið að vera ótrúlega 
skemmtilegt að taka upp  þættina 
og mikill stemmari, hlátur og 
 vitleysisgangur meðal keppenda. 
Þeir hafa skemmt sér rosalega 
vel og sagt margar óborgan legar 
sögur,“ segir Siggi Hlö sem nú 
stendur í ströngu við tökur á sjón-
varpsþáttunum „Veistu hver ég 
var?“.

„Ég losa aðeins um málbeinið á 
fólki áður en keppni hefst og í lok 
þáttarins fæ ég alla út á  gólfið í 
diskódans. Þetta minnir því á 
Hollywood í gamla daga, með 
plötusnúð í leikmyndinni nema 
við erum ekki með ljósagólf,“ 

segir Siggi í banastuði á dans-
gólfinu.

Hann segir þáttinn upphaflega 
hafa átt að vera hálftíma að lengd 
en að þátturinn endi í 40  mínútum 
því þrautin þyngri sé að skera 
niður stórskemmtilegt efni.

„Upptökurnar gefa góð fyrirheit 
og ég vona að þjóðin taki þáttunum 
fagnandi. Þeir sem eru af diskó- 
og eitískynslóðinni eiga eftir að 
hverfa aftur í tímann og þættirnir 
verða aldeilis fjör eftir góða steik 
og fíling á laugardagskvöldi.“

Siggi fær til sín þekkta gæja og 
píur frá diskó- og eitístímabilinu 
og tekur fram að gestirnir beri 
aldurinn vel.

„Það sér ekki á þessu liði. Ein-
hverjir hafa haft smá komplexa 

og víst erum við ekki öll með hár 
lengur eða æðislega glans. Mér 
hefur samt ekki reynst erfitt að 
fá fólk í þáttinn þótt einn og einn 
hafi afþakkað mjög pent og borið 
við tímaleysi. Ég skil alveg hvað 
það þýðir,“ segir Siggi og hlær 
stríðnislega.

Sjálfur er Siggi af diskó- og 
eitís kynslóðinni og segir að á 
hátindi tímabilsins hefði hann 
ekki trúað því að eiga eftir að vera 
með sjónvarpsþátt um þessa sömu 
kynslóð í stuði árið 2013.

„Í þá daga fannst manni fólk um 
fertugt vera gamalmenni en nú er 
þetta bara ungt lið. Mér finnst 40+ 
vera hið nýja 20+ og miklu meiri 
grallaraskapur og lífsgleði í fólk-
inu nú en þá. Það einkennir þessa 

kynslóð að okkur fannst diskó og 
eitís alveg svakalega kúl og töff en 
þegar grannt er skoðað var þetta 
ekkert sérstakt. Tímabilið mark-
aði okkur þó mikið og í dag er það 
kúl eins og sést á tískusveiflum 
sem bera með sér diskó og eitís,“ 
segir Siggi.

Þegar fyrsti þátturinn fer í 
 loftið verður Siggi að störfum sem 
plötusnúður í brúðkaupi en ætlar 
þó að að kíkja á sjálfan sig í sjón-
varpinu og fá sér einn kaldan með.

„Þetta verður bara spennandi. 
Mitt kikk er að skemmta fólki og 
ég sé um vinnustaðagrínið í dag-
vinnunni líka. Ég tek þetta bara 
að mér; þetta skemmtir sér ekki 
sjálft,“ segir hann og skellihlær í 
diskósnúningi.

ÞAÐ SÉR EKKI Á ÞESSU LIÐI
Það verður bara gaman að horfa á Stöð 2 næsta laugardagskvöld þegar sýndur verður 
fyrsti þátturinn af Veistu hver ég var? með gleðigjafanum og diskóboltanum Sigga Hlö.

Logi Bergmann er í skýjunum yfi r þátt-
unum Broadchurch sem hófu göngu 
sína á Stöð 2 síðastliðinn sunnudag. 

„Þetta eru ótrúlega magnaðir þættir. 
Fyrir það fyrsta er tónlistin alveg frá-
bær,“ segir hann en hinn rammíslenski 
Ólafur Arnalds semur tónlistina í þátt-
unum. Loga fi nnst einnig mikið koma til 
persónusköpunar þáttanna. „Karakter-
arnir grípa mann alveg. Ég var ekki 
alveg viss um í hvað stefndi eftir fyrsta 
þátt, en svo var þetta algjör negla. Það 
er eitthvað við þessa karaktera sem 
maður tengir svo vel við. Þetta er fólk 
sem er breyskt. Það er vesen á því,“ 
segir hann og hlær.  

Logi hrósar að lokum sérstaklega 
sjónrænum þáttum, til dæmis umhverf-
inu og upptöku. „Það er greinilega mik-
ill metnaður lagður í þættina. Þeir eru 
ótrúlega fl ottir, sérstaklega í HD.“

Þættirnir eru á dagskrá Stöðvar 2 á 
sunnudagskvöldum klukkan 20.55.

MAGNAÐIR SAKAMÁLAÞÆTTIR

VEISTU HVER ÉG VAR?
KL. 19.50



ORANGER IS THE NEW BLACK 
Kl. 21.10 þriðjudag

BREAKING BAD
Kl. 22.10 fi mmtudagar

Leikkonan Taylor Schilling fæddist í júlí árið 1984 og er því 29 ára 
gömul. Hún lauk BA-prófi  í leiklist árið 2006 og byrjaði í kjölfarið í 
framhaldsnámi í New York, en ákvað að hætta til að freista gæfunn-
ar. Á meðan sá hún sér farborða með barnfóstrustörfum. 

Fyrsta hlutverkið hennar var í bíómyndinni Dark Matter árið 2007.
Árið 2009 lék hún aðalhlutverk í þáttunum Mercy, sem sýndir voru 

á Stöð 2 fyrir þremur árum. Sá fjallaði um líf og starf þriggja kvenna 
sem unnu saman sem hjúkrunarfræðingar á Mercy-spítalanum í 
New Jersey. Þáttunum hefur verið líkt við Bráðavaktina, svo líklega 
má segja að þarna hafi  æskudraumurinn ræst að einhverju leyti, því 
þeir þættir kveiktu einmitt leiklistaráhuga hennar þegar hún var lítil. 
Hún horfði með miklum áhuga á þættina og ákvað í kjölfarið að fara 
að læra leiklist.

Schilling hefur hlotið mikið lof fyrir leik sinn í þáttaröðinni Orange 
Is the New Black, sem nú er sýnd á Stöð 2. Þar leikur hún Piper 
Chapman, unga konu í blóma lífsins sem skyndilega er hneppt í 
fangelsi fyrir glæp sem hún framdi mörgum árum áður. Þættirnir 
fjalla um samfélagið í fangelsinu og njóta mikilla vinsælda. 

Lokaþáttaröðin af Breaking 
Bad er á dagskrá Stöðvar 2 á 
fi mmtudagskvöldum en þætt-
irnir eru sýndir aðeins fjórum 
dögum á eftir frumsýningu í 
bandarísku sjónvarpi.

Aðdáendur Breaking Bad 
um víða veröld hafa beðið 
með eftir væntingu eftir síðustu 
þáttaröðinni þar sem afdrif 
aðalpersónunnar, Walter White, 
ráðast.

Þátturinn var frumsýndur 

á AMC-sjónvarpsstöðinni á 
sunnudagskvöld og mældist 
með metáhorf, meira en 5,9 
milljónir áhorfenda. Viðbrögðin 
létu heldur ekki á sér standa á 
samfélagsmiðlum því meðan á 
útsendingunni stóð voru meira 
en 760 þúsund tíst um þátt-
inn og 12 þúsund tíst á mínútu 
þegar mest var.

Núna eru aðeins sjö þættir 
eftir í þessari mögnuðu þátta-
röð sem fjallar um efnafræði-

kennarann og fjölskyldumann-
inn Walter White sem sneri sér 
að eiturlyfjaframleiðslu eftir að 
hann greindist með krabba-
mein. Hann er orðinn stór karl 
í undirheimum en jafnvel hans 
nánustu hafa ekki vitað af 
leyndarmáli hans.

Núna er mágur hans, lögreglu-
maðurinn Hank Schrader, búinn 
að komast að því hver Walter er 
í raun og veru og það stefnir í 
rosalegt uppgjör á milli þeirra.

UPPGJÖR Í VÆNDUM

BRÁÐAVAKTIN 
OLLI BAKTERÍUNNI

Einn vinsælasti grínisti landsins 
undanfarin ár verður í aðalhlutverki á 
morgun, föstudag, í gamanþættinum 
Bara grín á Stöð 2. Um er að ræða 
Steinþór Hróar Steinþórsson, betur 
þekktan sem Steinda Jr. Í þessum 
sprenghlægilegu og skemmtilegu 
þáttum rifjar Björn Bragi Arnarsson 
upp brot úr bestu gamanþáttum 
Stöðvar 2 með myndbrotum og 
viðtölum. Fyrsti þáttur Steinda Jr. 
var sýndur vorið 2010 og sló strax í 
gegn. Sjálfur segir hann að vinsældir 
þáttanna hafi  komið þeim á óvart. 
„Við vissum í raun ekkert hvernig 
þessum þáttum yrði tekið. Vinsældir þeirra komu okkur því þægi-
lega á óvart. Í þáttunum vorum við að búa til grín sem Íslendingar 
höfðu ekki áður séð í innlendum grínþáttum.“ Eftir velgengni fyrstu 
seríunnar voru tvær aðrar búnar til og sýndar á Stöð 2 árin 2011 og 
2012. 

Hann segir að gaman hafi  verið að rifja upp þessa tíma með 
Birni, sérstaklega frá fyrstu seríunni. „Það sem stendur upp úr 
varðandi fyrstu seríuna er hversu rosalega ódýr hún var í fram-
leiðslu. Ég get fullyrt að aldrei áður hefur verið framleidd jafn 
ódýr grínþáttaröð á Íslandi. Hún var líka mjög hrá og við nýttum 
skemmtilegar og óvenjulegar aðferðir svo þetta gengi allt upp hjá 
okkur.“

Að eigin sögn er hann mikill aðdáandi eldri íslenskra grínþátta og 
hefur horft á þá fl esta. „Ég er algjört nörd þegar kemur að íslensk-
um grínþáttum, sérstaklega eldri þáttum eins og Radíus, Limbó, 
Örninn er sestur og Fastir liðir eins og venjulega. Þeir þættir sem 
höfðu þó mest áhrif á mig voru Tvíhöfði og Fóstbræður. Það var 
alltaf gaman að mæta í skólann daginn eftir Fóstbræður og ræða 
þáttinn við vinina, enda stúderuðum við þessa þætti mjög mikið.“

Bara grín verður sýndur á Stöð 2, föstudaginn 16. ágúst klukkan 
20.15.

STEINDINN 
MÆTIR Í HÚS

365 MIÐLAR | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Jónas Unnarsson



Næsta laugardag verður stór stund hjá mörgum áskrifendum Stöðvar 2 þegar enski 
boltinn byrjar loksins að rúlla aftur eftir sumarfrí. Yfir 380 leikir verða sýndir í beinni 
útsendingu í vetur á Stöð 2 Sport 2 og fjórum hliðarrásum. Síðasta vetur var Sunnudags-
messan vikulega á dagskrá í umsjón Guðmundar Benediktssonar og Hjörvars Hafliða-
sonar. Þátturinn heldur áfram í vetur en færist nú yfir á mánudagskvöld og hefst þegar 

mánudagsleiknum lýkur. 
Guðmundur er eðlilega mjög spenntur yfir vetrinum og 

býst við spennandi tímabili. „Þáttur okkar verður með svip-
uðu sniði og í fyrra nema hann færist til á mánudags kvöldið. 
Sem fyrr verðum við tveir í setti en í vetur fáum við líka 
Bjarna Guðjónsson, fyrirliða KR, í lið með okkur. Ég hvet 

alla fótboltaáhugamenn til að stilla á Stöð 2 Sport 2 á mánu-
dagskvöldið.“

Enska deildin verður gríðarlega sterk í vetur og mörg 
lið hafa styrkt sig fyrir átökin. „Ég geri ráð fyrir 

að Manchester City og Chelsea verði mjög sterk í 
vetur. Bæði liðin hafa nýja knattspyrnustjóra og 
er til dæmis hinn litríki José Mourinho snúinn 
aftur til Chelsea. City hefur auk þess bætt við 
sig  fjórum til fimm leikmönnum á heimsmæli-
kvarða. United, Arsenal og Tottenham koma 
þar á eftir og svo er spurning hvað gerist hjá 
Liverpool. Raunar má segja að öll lið deildar-
innar séu sterk og í raun ómögulegt að spá í 
dag hvernig deildin þróast.“ 
Félagsskiptaglugginn lokast eftir 15 daga og 

segir Guðmundur því enn von fyrir mörg lið til að 
styrkja sig enn frekar.
Fyrsti þáttur Mánudagsmessunnar verður á dag-

skrá mánudaginn 19. ágúst kl. 21, strax á eftir leik 
Manchester City – Newcastle.

ENSKI BOLTINN Í 
MÁNUDAGSMESSUNNI

ÓMISSANDIÓMISS
STÓRLEIKIR FRAM UNDAN STÓRLEIKIR FRAM UNDAN 
Í ENSKA BOLTANUMÍ ENSKA BOLTANUM

Það bíða margir spenntir eftir 
því að keppni í ensku úrvals-
deildinni hefjist á ný. Stóra 
stundin rennur upp um helgina 
þegar fyrsta umferðin fer fram 
og verða allir leikirnir sýndir í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 
2 og hliðarrásum.

Það eru fjölmargir stórleikir 
fram undan og strax í annarri 
umferð tekur Manchester Uni-
ted á móti Chelsea á Old Traf-
ford. Sunnudagurinn 1. septem-
ber er síðan ómissandi fyrir alla 
fótboltaáhugamenn en þá mæt-
ast Liverpool og Manchester 
United á Anfield Road og strax í 
kjölfarið er komið að nágranna-
slag Arsenal og Tottenham á 
The Emirates. 

Hver stórleikurinn rekur 
annan í allan vetur og Stöð 2 
Sport 2 verður á vaktinni með 
áhugaverða þætti um allt það 
sem gerist innan sem utan 
vallar.

Fyrsta umferðin
Það er við hæfi að fyrsti leikur-
inn í úrvalsdeildinni fari fram 
á Anfield Road í Liverpool, 
heimavelli eins sigursælasta 
liðs enska boltans frá upphafi. 
Liverpool tekur á móti Stoke 
City sem nú er undir stjórn 
Mark Hughes, fyrrverandi 
framherja Manchester United. 
Útsending hefst klukkan 11.35.

Strax að þeim leik loknum 
taka við fimm leikir í beinni og 
þar ber hæst viðureign Arsenal 
og Aston Villa á The Emirates. 
Á sama tíma er einnig frum-
raun Cardiff City með Aron 

Einar Gunnarsson innanborðs í 
úrvalsdeildinni en liðið heim-
sækir West Ham.

Meistararnir í Manchester 
United mæta til leiks klukkan 
16.15 þegar liðið heim sækir 
Swansea City. Það er fyrsti 
deildarleikur liðsins undir 
stjórn David Moyes og það 
verður spennandi að sjá hvernig 
liðið leikur undir hans stjórn í 
vetur.

United er með svipað lið og 
tryggði félaginu titilinn í vor en 
hefur bætt við sig kantmann-
inum Wilfried Zaha, sem hefur 
slegið í gegn í æfingaleikjunum 
í sumar.

Gylfi  klár í slaginn
Gylfi Sigurðsson er á sínu öðru 
tímabili með Tottenham og það 
má búast við að hann fái stærra 
hlutverk í vetur ef félagið selur 
Gareth Bale á næstu vikum eins 
og búist er við. 

Tottenham mætir til leiks á 
sunnudag þegar liðið heimsækir 
nágranna sína í Crystal Palace.

Á sunnudag mætir Jose Mour-
inho einnig til leiks í enska bolt-
anum á ný sem stjóri Chelsea en 
liðið tekur á móti nýliðum Hull 
City klukkan 15.00 á sunnu-
daginn. 

Fyrstu umferðinni lýkur 
síðan á mánudagskvöld þegar 
Manchester City tekur á móti 
Newcastle United. 

Allir leikirnir verða gerðir 
upp í Messunni eftir leikinn á 
mánudagskvöld þar sem Guð-
mundur Benediktsson er sem 
fyrr við stjórnvölinn.

Fyrsta umferðin í ensku úrvalsdeildinni 
fer fram um helgina. Stöð 2 Sport 2 er 
eina sjónvarpsstöðin í Evrópu sem hefur 
leyfi til að sýna alla leikina í ensku 
úrvals deildinni í beinni útsendingu í vetur.

Glæný sjónvarpsauglýsing fyrir enska 
boltann verður frumsýnd í Íslandi í dag á 
Stöð 2 í kvöld. Þar mætir Guðjón Þórðar-
son aftur til leiks í enska boltanum og 
messar yfir íþróttafréttamönnum stöðvar-
innar.

Hugmyndin að auglýsingunni kviknaði 
fyrir skömmu þegar Hörður Magnússon 
gróf upp myndband með Guðjóni frá því 
hann var þjálfari KR og var að búa liðið 
undir leik gegn Everton í Evrópukeppni 
bikarhafa árið 1995. Hann hélt þrumuræðu 
yfir leikmönnum sínum á hóteli í Liverpool 
fyrir leikinn og það vakti mikla athygli 
þegar það var sýnt á Stöð 2 á sínum tíma. 
Nú verður þessi þrumuræða endurtekin 
með nýjum áherslum og íþróttafréttamenn 
Stöðvar 2 eru teknir í bakaríið.

Guðjón Þórðarson er öllum hnútum 
kunnugur í enska boltanum þar sem hann 
var framkvæmdastjóri hjá Stoke City 
á árunum 1999-2002 og hóf endurreisn 

félagsins. Hann hefur einnig stýrt Barns-
ley, Notts County og Crewe í neðri deild-
unum og það eru fáir sem búa yfir jafn-
mikilli þekkingu á boltanum í Englandi og 
Guðjón. Hann mun fá fast hlutverk á Stöð 
2 Sport 2 í vetur og krydda umfjöllunina 
á stöðinni, enda er Guðjón ekki vanur 
að liggja á skoðunum sínum. Það eru því 
spennandi tímar fram undan fyrir íslenska 
sjónvarpsáhorfendur.

GUÐJÓN 
TEKUR SPORT-
STRÁKANA Í BAKARÍIÐ
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Á morgun hefst enski boltinn með leik 
Liverpool og Stoke klukkan 11.35. 
Leikurinn verður sýndur á Stöð 2 Sport 
2. Leikirnir verða alls átta á laugardag-
inn og tveir á sunnudaginn. OZ-appið 
getur komið sér vel þegar fótboltaleikir 
eru annars vegar, sérstaklega þegar 
margir leikir eru sýndir á stuttu tímabili. 
Þegar enski boltinn er í gangi kemur 
oftar en ekki fyrir að margir leikir séu 
sýndir á sama tíma á Stöð 2 Sport 2, 3 
og 4. Með OZ-appinu er hægt að safna 
öllum leikjunum sem eru í gangi á sama 

tíma og spóla fram og til baka. Engin 
takmörk eru fyrir því hversu mörgum 
leikjum eða þáttum er hægt að safna og 
hægt er að horfa á þá hvar og hvenær 
sem er.

Á mánudagskvöldum í vetur mun 
Messan fara yfi r leiki helgarinnar. Þeir 
Gummi Ben, Hjörvar Hafl iða og Bjarni 
Guðjóns fjalla um hápunkta helgarinnar 
en þættirnir hefjast að loknum mánu-
dagsleikjunum. Mikil spenna er fyrir 
komandi tímabili enda margir búnir að 
bíða í þrjá mánuði eftir komandi veislu.  

OZ APPIÐ HENTAR 
VEL FYRIR ENSKA 
BOLTANN

ÓMISSANDISANDI

Akureyringurinn Aron Einar Gunnarsson 
mætir til leiks í ensku úrvalsdeildinni í 
fyrsta sinn með Cardiff City.

Aron Einar var í lykilhlutverki hjá Car-
diff þegar liðið sigraði í B-deildinni með 
glæsibrag á sl. tímabili og honum er ætlað 
stórt hlutverk í úrvalsdeildinni í vetur. 
Landsliðsfyrirliðinn hefur glímt við meiðsli 
að undanförnu en spilaði æfi ngaleik um 
sl. helgi og verður vonandi klár í slaginn 
fyrir fyrstu umferðina.

Aron Einar hóf ferilinn með Þór á Akur-
eyri en þaðan lá leiðin til Hollands þar 
sem hann spilaði með unglingaliði AZ 
Alkmaar. 

Sumarið 2008 var hann seldur til Co-
ventry City á Englandi og spilaði með lið-
inu í þrjú ár. Aron Einar skrifaði síðan undir 
þriggja ára samning við Cardiff sumarið 
2011 og hefur leikið 87 deildarleiki með 
liðinu og skorað 13 mörk.

ARON EINAR Í 
ÚRVALSDEILDINNI

Mikil tímamót urðu í rekstri 365 í gær þegar fyrirtækið 
hóf að bjóða viðskiptavinum upp á hágæða internet 
og heimasíma með enska boltanum til þeirra sem 
kaupa Stöð 2 Sport 2 í 12 mánuði. Ari Edwald, for-
stjóri 365, segir þetta vera gríðarlega stórt skref fram 
á við og lið í sjónvarpi framtíðarinnar. „Þetta er eitt 
skrefi ð áfram í þróun okkar. Miðlun sjónvarpsefnis 
er að færast út á netið og við erum að bjóða upp á 
hágæðaþjónustu fyrir viðskiptavini.“

Að sögn Ara fer þjónustan fram í gegnum ljósnet og 
ljósleiðara og er boðið upp á 50 MB upp í 100 MB á 
sekúndu. „Það er því alveg ljóst að við erum að bjóða 
upp á hágæða þjónustu og rökrétt að tengja fyrsta 
skrefi ð við enska boltann þar sem unnendur hans 
gera almennt miklar kröfur um myndgæði. Það er líka 
mikil spenna fyrir enska boltanum núna og ánægja 
með að Stöð 2 Sport geti sýnt alla 380 leikina í beinni 
útsendingu, samanborið við einhverja 116 leiki hjá 
Sky, sem hefur samt svipað áskriftarverð.“

Ari segir þróunina annars staðar vera með  svipuðum 
hætti, að fyrirtæki séu farin að bjóða upp á sjón-
varp og netþjónustu saman. „Við byggjum á svipuðu 
 módeli og Sky-sjónvarpsstöðin og teljum að sjónvarp 
og útvarp framtíðarinnar verði á netinu. Við ætlum 
okkar að vera í fararbroddi hérlendis á þessu sviði.“

Frekari spennandi nýjungar verða kynntar á næst-
unni að sögn Ara. „Þetta tilboð er bara tengt enska 
boltanum. Við þurfum að meta viðbrögðin sem við 
fáum við því og sjá hvað við önnum miklu. Einnig má 
nefna að við bjóðum upp á fría áskrift í þrjá mánuði 
á tonlist.is og aðild að Vildarklúbbi Stöðvar 2, sem 
sparar fólki mikla peninga í sínu daglega neyslu-
mynstri. Fólk getur farið inn á www.365.is eða www.
stod2.is til að kynna sér þessa nýju þjónustu betur og 
ganga frá pöntun.“

TÍMAMÓT HJÁ 365

Mikil 
spenna er 
fyrir enska 
boltanum 
sem hefst 
á morgun.



Fimmtudag
Flypaper

Rómantísk 
gaman-
mynd frá 
höfundum 
Hang-
over með 
Ashley 
Judd og 
Patrick 

Dempsey í 
aðalhlutverkum.

Föstudag
One For 
the Money
Steph-
anie Plum 
er nýskilin 
þegar á 
vegi hennar 
verður 
gamall 
kærasti. Þá fara málin 
heldur betur að fl ækjast.
Laugardag

Your Highness
Bráðfyndin gamanmynd 
með Natalie Portman og 
James Franco í aðalhlut-
verkum.

Sunnudag
Red

Bráð-
skemmti-
leg has-
armynd 
með 
Bruce 
Willis, 
Morgan 
Freem-
an og 
Helen 

Mirren.

Mánudag
Religulous
Umdeild heimildar-
mynd 
þar 
sem 
grín-
istinn 
Bill 

Maher 
ferðast 
um og 
ræðir við 
fólk sem 
aðhyllist marg-
vísleg trúarbrögð.

Þriðjudag
Paul
Geggjuð 
gaman-
mynd 
um 
mynda-
sögu-
nörda 
sem fá 
heldur 

óvenjulegan 
ferðafélaga á ferð sinni 
um Bandaríkin.

10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

Stöð 2 Bíó fylgir frítt með áskrift að Stöð 2

MYND HELGARINNAR

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

          The Fighter
Kl. 22.15 Laugardag

Sannsöguleg mynd sem byggð er á skrautlegri ævi 
hnefaleikakappans Micky Ward. Þau Christian Bale og 
Melissa Leo hlutu bæði Óskarsverðlaun fyrir hlutverk 
sín í myndinni, en ásamt þeim fara þau Mark Wahlberg 
og Amy Adams með aðalhlutverkin.

              

Sushi-staðurinn Osushi er löngu 
búinn að sanna sig sem einn 
besti sushi-staður  borgarinnar 
en hann hefur verið starf ræktur 
í Pósthússtræti, Borgartúni og 
nú á Reykjavíkurvegi í Hafnar-
firði. Mikið úrval sushi-rétta er 
í boði bæði fyrir þá sem velja 
að borða á staðnum og þá sem 
taka með sér heim. Þá er úr 
ýmsum veislubökkum að velja, 
bæði fyrir smærri sem stærri 
fagnaði. Maki-hrísgrjónarúll-
urnar, sem fylltar eru með 
ýmsu góðgæti, eru eftir-
læti fjölmargra en 
þær eru borðaðar 
með sojasósu og 
wasabi. Einnig er 
hægt að fá grilluð 
kjúklingaspjót 
með teryiaki-sósu 
og sesamfræjum eða 
djúpsteiktar risarækj-
ur svo eitthvað sé nefnt. 
Mikið úrval er af alls kyns rétt-
um á Osushi. Hægt er að skoða 
úrvalið á osushi.is.

Sushi-réttir eru alltaf að 
verða vinsælli hér á landi og 
margir kjósa að fá sér þessa 

hollu rétti í hádeg-
inu eða taka með 

heim síðdegis. 
Margir eiga sér sína 

uppáhaldsrúllu en aðrir eru 
alltaf til í að prófa eitthvað nýtt.

Sushi er hrár fiskur og er 
þjóðarréttur Japana. Sushi er 
blanda af handverki og list, sem 
höfðar jafnt til sjónskynjunar 
og bragðlauka og það er alltaf 
framleitt úr besta fáanlega hrá-
efni. 

Sashimi er hrár fiskur, skor-
inn í þunnar sneiðar og borinn 
fram með grænmeti og sojasósu. 

Osushi-staðirnir er í eigu 
systkinanna Önnu og Kristjáns 
Þorsteinsbarna. Fyrsti staður-
inn var opnaður í Lækjargötu í 
byrjun desember 2005. Sá staður 
var færður í stærra og betra 
húsnæði í Pósthússtræti í janúar 
2012. Það er alltaf góð ástæða 
til að fá sér gott sushi hvort sem 
veður er gott eða vont. 

OSUSHI OPNAR 
Í HAFNARFIRÐI
Osushi býður Vildaráskrifendum Stöðvar 2 upp á 12% afslátt 
ef verslað er fyrir 2.000 krónur eða meira á öllum stöðum 
Osushi, sem opnaði nýjan stað í Hafnarfirði í vikunni.

Anna Þorsteinsdóttir og Kristján Þorsteinsson, eigendur Osushi.
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Þá er hún loksins komin aftur á 
Fjölvarpið, Chelsea TV, 
og bætist í hóp vel-
þekktra íþrótta-
rása eins og 
Liverpool TV 
og Manc-
hester Uni-
ted TV sem 
fyrir eru á 
Fjölvarpinu.
Aðdáendur 
Chelsea 
geta horft á 
nýja leiki og 
gamla, viðtöl og 
fréttir af uppáhalds-
liði sínu í ensku úrvals-
deildinni. Chelsea TV hóf út-

sendingar árið 2001 og er með 
útsendingar daglega frá 

10 á morgnana til 22 
á kvöldin. Stöðin 

hefur notið mik-
illa vinsælda. 
Fleiri íþrótta-
rásir eru 
væntan-
legar á Fjöl-
varpið og 
eiga íþrótta-

unnendur því 
náðuga daga 

fram undan fyrir 
framan sjónvarpið 

í haust og vetur, en 
þessar nýju viðbætur verða 

kynntar síðar.

CHELSEA TV 
Á FJÖLVARPINU
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NCIS: 
LOS ANGELES

 Fimmtudagur 
 15. ágúst 
 24 þættir

Spennuþáttaröðin NCIS 
er ein sú allra vinsælasta í 
Bandaríkjunum um þessar 
mundir og næstvinsælasti 
leikni dramaþátturinn í heim-
inum í dag. Því er sannkallað 
fagnaðarefni fyrir íslenska 
aðdáendur NCIS: Los Ange-
les að fá nú þriðju þátta-
röðina á skjáinn. Sem fyrr 
fara hjartaknúsararnir Chris 
O’Donnell og LL Cool J með 
aðalhlutverkin í æsispenn-
andi seríu sem er nokkurs 
konar afl eggjari af vinsæl-
ustu spennuþáttaröð Banda-
ríkjanna, NCIS. 

HASAR 
Í LA

Submarine
Kl. 20.45 Föstudag

Hinn fi mmtán ára Oliver Tate 
hefur einungis tvö markmið í líf-
inu. Annað er að koma móður 
sinni aftur saman við fyrrverandi 
kærastann og hitt er að missa 
sveindóminn fyrir sextán ára 
afmælisdaginn sinn.

STÖÐ 2
VILD

Hér má sjá dagskrána í dag:
08.00 Chelsea v Real Madrid 13/14
10.00 U21‘s Chelsea v Tottenham 13/14
12.00 Pre-Season 2013
13.00 Blues News Headlines
13.01 Classic Chelsea
14.30 Legends
15.00 Premier Chelsea Man City (H) 06/07
17.00 Blues News Headlines
17.01 Manager‘s Press Conference
17.15 Rewind
17.30 Retro Blues
18.00 Retro Blues
18.30 Friday Night Live 13/14
19.30 Live U21‘s Southampton v Chelsea
21.30 Manager‘s Press Conference
21.45 Rewind
22.00 Friday Night Live 13/14
23.00 Manager‘s Press Conference
23.15 Rewind
 Nánari upplýsingar má sjá á stod2.is/dagskra
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