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BARA GRÍN
Björn Bragi fer í saumana 
á 70 mínútum.

MISTRESSES
Vinkonur í blíðu og stríðu.

ORANGE IS THE NEW 
BLACK
Berglind Pétursdóttir missir 
ekki af þætti.

BROADCHURCHBROADCHURCH
BRESKA ÞÁTTARÖÐIN BRESKA ÞÁTTARÖÐIN BROADCHURCHBROADCHURCH HEFUR  HEFUR 
GÖNGU SÍNA Á STÖÐ 2 Á SUNNUDAGSKVÖLD. GÖNGU SÍNA Á STÖÐ 2 Á SUNNUDAGSKVÖLD. 

FRÁBÆR ÞÁTTARÖÐ SEM ENGINN ÆTTI AÐ LÁTA FRÁBÆR ÞÁTTARÖÐ SEM ENGINN ÆTTI AÐ LÁTA 
FRAM HJÁ SÉR FARA.FRAM HJÁ SÉR FARA.

11. TÖLUBLAÐ 1. ÁRGANGUR
DAGSKRÁRBLAÐ STÖÐVAR 2

ÞÁTTURINN SEM GERÐI ALLT BRJÁLAÐ Í BRETLANDIÞÁTTURINN SEM GERÐI ALLT BRJÁLAÐ Í BRETLANDI

HEIMSMEISTARAMÓT ÍSLENSKA HESTSINS Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT
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PERSON OF INTEREST
Fimmtudag
kl. 21.30

ARRESTED 
DEVELOPMENT
Föstudag
kl. 19.40

SOURCE CODE
Laugardag
kl. 22.45

THE KILLING
Sunnudag
kl. 21.45

THE NEWSROOM
Mánudag
kl. 21.30

MIKE & MOLLY
Þriðjudag 
kl. 20.25
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Fyrsti þátturinn af Bara grín 
fer í loftið á föstudag en þá 
verður litið aftur til þáttaraðar-
innar 70 mínútur. Rætt  verður 
við alla þá sem komu að 
 þættinum og þessi tími  rifjaður 
upp. Þættirnir voru sýndir á 
árunum 2000-2005. 

„Það er skemmtileg sagan 
á bak við þennan þátt,“ segir 
Björn Bragi. „Það er eigin-
lega bara magnað að þátturinn 
hafi orðið að veruleika því það 
var ekkert fjármagn á bak við 
hann og ekkert bakland. Enginn 
 virtist heldur hafa trú á honum.“

Björn Bragi segir að þátta-
gerðin hafi verið hálfgerð 
þrautaganga fyrir þá sem stóðu 

að honum. „Þeir voru dálítið 
einir og var kastað út í horn til 
þess að gera þetta. Þeir fengu 
takmarkaðan tíma í stúdíóinu. 
Það var nefnilega þannig að á 
meðan „alvörutæknimennirnir“ 
voru í matartíma fengu þeir að 
nota stúdíóið.“

Strákarnir í 70 mínútum eru 
í dag þekktir af öðrum verkum.
„Það er gaman að skoða þessi 

gömlu brot þar sem Auddi er 
með hár og Simmi er  spikfeitur 
og þeir taka upp á einhverri 
 vitleysu sem þeir myndu eflaust 
ekki láta sér detta í hug í dag,“ 
segir Björn Bragi.

„Og það er örugglega margt 
sem við rifjum þarna upp sem 
menn vilja ekkert endilega sjá 
aftur í sjónvarpinu,“ bætir hann 
við og hlær. 

FENGU STÚDÍÓ Í KAFFITÍMA
Björn Bragi grefur upp gamlar klippur úr 70 mínútum. Hann segir að aðstandendur 
þáttanna óski þess eflaust frekar að klippurnar falli í gleymskunnar dá. 

ÓMISSANDI
Í VIKUNNI

BARA GRÍN 
Föstudag kl. 20.15



Leikarinn Gabriel Macht hefur slegið í gegn í 
þáttunum Suits sem hafa verið sýndir á Stöð 
2. Fyrr í sumar var hann staddur á Íslandi í 
fríi ásamt fjölskyldu sinni en hann er giftur 
leikkonunni Jacindu Barrett og eiga þau 
saman eitt barn. 

Gabriel hefur leikið frá átta ára aldri 
en eftir frammistöðu hans í Suits hefur 
hann slegið í gegn og er þátturinn einn 
sá vinsælasti í Bandaríkjunum um þessar 
mundir. Þættirnir áttu upphafl ega að 
heita A Legal Mind en nafninu var breytt 
á síðustu stundu.

ÍSLANDSVINURINN 
GABRIEL MACHT

HÖFÐAR TIL 
BREIÐARI 
HÓPS

The Big Bang Theory var lang-
vinsælasta gamanþáttaröðin í 
bandarísku sjónvarpi síðas t liðinn 
vetur með yfi r 18,5 milljónir 
áhorfenda að meðaltali á viku. 
Sjö vinsælustu gaman seríurnar 
samkvæmt áhorfsmælingum 
Nielsen eru sýndar á Stöð 2.

Gamanþátturinn The Big Bang 
Theory hefur vaxið í vinsældum 
meðal áhorfenda á síðastliðnum 
árum og er nú kominn í þriðja 
sæti yfi r það sjónvarpsefni sem 
bandarískir áhorfendur horfa 
mest á. Það eru aðeins sunnu-
dagsleikirnir í bandarískum fót-
bolta og spennuþáttaröðin NCIS 
sem njóta meiri vinsælda.

Ashton Kutcher og félögum 
hans í þáttunum Two and a Half 
Men gengur enn þá mjög vel 
með 13,7 milljónir áhorfenda á 
viku og Modern Family mældist 
með 12,3 milljónir áhorfenda. 
Stöð 2 sýnir átta af tíu vinsæl-
ustu gamanþáttunum í Banda-
ríkjunum sl. vetur.

GAMANÞÆTTIR
1 CBS The Big Bang Theory 
18.680.000

2 CBS Two and a Half Men 
13.788.000

3 ABC Modern Family 
12.306.000

4 CBS 2 Broke Girls 
10.627.000

5 CBS Mike & Molly 
10.218.000

6 CBS How I Met Your Mot-
her 9.022.000

7 ABC Middle 
8.400.000

8 CBS Made In Jersey 
8.044.000

9 ABC Last Man Standing 
7.929.000

10 CBS Rules of Engagement 
7.690.000

ALLIR VINSÆL-
USTU GAMAN-
ÞÆTTIRNIR ERU 
Á STÖÐ 2

TILNEFND FJÓRÐA 
ÁRIÐ Í RÖÐ

Connie Britton leikur 
söngkonuna Rayna Jaymes í 

þáttaröðinni Nashville. Hún var 
á dögunum tilnefnd til 
Emmy-verðlauna fyrir 

frammistöðu sína.

Britton er tilnefnd fjórða árið í röð til  þessara 
eftir sóttu verðlauna fyrir leik í þremur 
 mismunandi þáttaröðum.

Britton var í sturtu þegar Emmy- 
tilnefningarnar voru tilkynntar í júlí. „Ég var 
bara búin að raka annan fótlegginn þegar ég 
heyrði í símanum og stökk úr sturtunni,“ segir 
leikkonan. Hún segist ekki búast við að hljóta 
verðlaunin núna, frekar en þrjú undanfarin ár. 
„Það eru svo ótrúlega góðar leikkonur sem eru 
tilnefndar. Ég er bara ánægð með að fá að vera 
með, að mæta á staðinn og fara síðan í partíið á 
eftir. Þetta snýst allt um partíið!“

Britton var tilnefnd 2010 og 2011 fyrir leik sinn 
í þáttaröðinni Friday Night Lights en á sl. ári fékk 
hún Emmy-tilnefningu fyrir leik í  American 
 Horror Story, sem sýnd var á Stöð 2.

Flottur ferill
Britton er 46 ára en hún kom seint fram í sviðs-
ljósið í Hollywood. Eftir að hafa lokið leiklistar-
námi fékk hún hlutverk í leikritum í New York. 
Hún var 32 ára þegar hún kom fyrst fram kvik-
mynd árið 1995 en það var myndin The  Brothers 
McMullen. Í kjölfarið fylgdi gestahlutverk í 
gaman þáttunum Ellen og fast hlutverk í annarri 
vinsælli gamanþáttaröð, Spin City með Michael 
J. Fox í aðalhlutverki. Þar lék hún léttlynda skrif-
stofumey sem á í ástarsambandi við aðalpersón-
una, Mike Flaherty. Hún var hins vegar skrifuð 
út úr þáttunum þegar Charlie Sheen tók við aðal-
hlutverkinu af Fox.

Næst vakti hún athygli í fimmtu þátta röðinni 
af 24 þar sem hún lék kærustu Jacks Bauer 
( Kiefer Sutherland) árið 2006. Það var ekki fyrr 
en hún hlaut hlutverkið í Friday Night Lights að 
henni var treyst fyrir aðalhlutverki og hún er 
núna ein virtasta leikkonan í bandarísku sjón-
varpi. Frammistaða hennar í Nashville hefur 
vakið verðskuldaða athygli og hún var tilnefnd 
til Golden Globe-verðlauna í janúar og núna til 
Emmy-verðlauna.

Fjölvarpsáskrifendur hafa nú aðgang að tónlistar-
stöðinni VH1 Classic en hún kemur í stað VH1 Hits. 
Tilgangurinn er að skerpa á skilunum milli þeirra 
tónlistarstöðva sem eru sendar út. VH1 Classic 
höfðar til eldri áhorfenda og þótti vanta slíka stöð. 
Markmiðið er að bæta þjónustuna og ná til breiðari 
hóps. Þá stendur til að bæta við MTV-fl óruna svo 
allir ættu að geta fundið stöð við hæfi . 

Hér má sjá dagskrána í dag:
06.00  MORNING HITS  
11.00  WE ARE THE 80S  
13.00  SMELLS LIKE THE 90S  
14.00  ALL TIME HITS  
18.00  WE ARE THE 80S  
20.00  SMELLS LIKE

THE 90S  
21.00  WE ARE THE

80S  
22.00  THE ROCK SHOW  
23.00  ALL TIME HITS  
01.00  NEVER MIND THE

CLASSICS  

NASHVILLE 
kl. 20.00 mánudag



Persónurnar í Broadchurch:Persónurnar í Broadchurch:

ORANGE IS THE NEW BLACK
Kl. 21.10 þriðjudaga

MISTRESSES
Kl. 21.35 miðvikudaga

4 FIMMTUDAGUR  8. ágúst 2013

Berglind Pétursdóttir mælir með fyrstu 
seríunni af Orange is the New Black sem 
Stöð 2 sýnir um þessar mundir. Hún 
segir næstu þriðjudagskvöld frátekin en 
þá eru þættirnir á dagskrá.

„Þættirnir hvetja mann til 
að borga stöðumælasekt-
irnar á réttum tíma og segja 
nei þegar maður er beðinn 
um að vera hluti af eiturlyfja-
smyglhring,“ segir hún. „Fyrir 
utan hvað maður metur það 
mikils að þurfa ekki að borða 
túrtappa í hamborgarabrauði 
í hádegismat.“

SEGIR NEI VIÐ SMYGLI 

Bergiind er ein þerra fjölmörgu sem 
heur fallið fyrir Orange is The New 

Black.

Karen White
(Vicky McClure)
Blaðakona hjá einu af 
bresku götublöðunum 
sem hefur sérstakan 
áhuga á lögreglumann-
inum Alec Hardy. „Karen 
kynntist honum við rann-
sókn á öðru máli,“ segir 
Vicky sem lék fyrrum 
kærustu Davids Tennant 
í annarri þáttaröð sem 
kallast True Love.

Beth Latimer
(Jodie Whittaker)
Mamma fórnarlambsins er 
heltekin af sorg. Hún veit 
ekki hvað hún á til bragðs 
að taka þegar fjölskyldan 
lendir í þessum harmleik 
og fjölmiðlafári. „Þetta er 
mikill tilfi nningarússíbani 
fyrir Beth vegna þess að 
hún er bæði í áfalli og mjög 
reið,“ segir Jodie.

Mark Latime
(Andrew Buchan)
Pabbi stráksins sem fi nns
látinn. Hann er vinsæll 
meðal bæjarbúa og á yfi r
borðinu lifi r hann hinu ful
komna fjölskyldulífi  en þa
kraumar óánægja undir 
niðri. „Mark missir tökin 
þegar Danny er myrtur,“ 
segir Andrew.

VINKONUR Í BLÍÐU 
OG STRÍÐU
Mistresses er glæný, bandarísk þáttaröð sem 
hóf göngu sína á Stöð 2 í gær. Þættirnir eru 
byggðir á samnefndum breskum þáttum sem 
slógu í gegn á BBC fyrir nokkrum árum og 
fjalla um fjórar vinkonur og samskipti þeirra 
við hitt kynið.

Alyssa Milano, sem leikur eitt aðalhlutverk-
anna, segir að nafnið Mistresses gefi ekki alveg 
rétta mynd af innihaldi þáttanna. „Þessir þættir 
fjalla um svo miklu meira en bara framhjáhald,“ 
segir Milano, sem einhverjir áhorfendur minn-
ast eflaust enn þá sem litlu, saklausu stelpunnar 
í gamanþáttunum Who‘s the Boss? 

Vinkonurnar fjórar eru á mismunandi stöðum 
í lífinu. Ein er virtur lögfræðingur, önnur sál-
fræðingur, þriðja verslunareigandi og ekkja en 

sú fjórða er fasteignasali. Allar hafa þær kynnst 
framhjáhaldi með einum eða öðrum hætti, hvort 
sem þær hafa sjálfar verið með giftum mönnum 
eða mennirnir þeirra verið þeim ótrúir. Þætt-
irnir hafa fengið mjög góðar viðtökur á ABC-
sjónvarpsstöðinni í Bandaríkjunum í sumar. Í 
byrjun var þeim líkt við aðra þætti sem hafa 
fjallað um vinkvennahópa, svo sem Desperate 
Housewives og Sex and the City, en fljótlega 
kom í ljós að Mistresses hefur sína sérstöðu. 
„Ég elskaði bæði Desperate House wives og Sex 
and the City. Það voru mjög skemmtilegir þættir 
en Mistresses er alvarlegri og það er ekki verið 
að gera grín að þeim aðstæðum sem konurnar 
koma sér í. Það er ekkert verið að fegra hlutina í 
þessum þáttum,“ segir Milano.
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Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Berlín er í fullum gangi. 
Beinar útsendingar eru frá mótinu alla keppnisdagana á Stöð 2 
Sport en mótinu lýkur á sunnudag. Hápunktar keppninnar eru 
teknir saman í lok hvers dags klukkan 21.00.

Feðgarnir Hinrik Bragason og Gústaf Hinriksson keppa báðir á 
mótinu og í stuttu spjalli sagði Hinrik keppnina fara vel af stað hjá 
Íslendingunum. Veðrið léki við keppendur og gesti.

„Stemmingin er gríðarlega góð. Hitastigið er um og yfi r 35 stig 
sem er allt að því of mikið af hinu góða og mikill fjöldi fólks fylgist 
með mótinu,“ segir Hinrik. „Árangurinn í fjórganginum var á pari 
við það sem við vonuðumst eftir. Í ungmennafl okknum erum við 
með báða hestana okkar í A-úrslitum og í fjórgangi fullorðinna 
erum við með einn hest í A-úrslitum og annan í B-úrslitum. Við 
erum því nokkuð sátt. Strákarnir í kynbótahrossunum hafa einnig 
verið að standa sig vel,“ segir Hinrik.

Hann segir undirbúning íslensku keppendanna hafa verið langan 
og strangan og að gríðarleg vinna liggi að baki. Það sé því mikill 
hugur í fólki nú þegar keppnin er hafi n.

„Forkeppnirnar eru í gangi alla vikuna og úrslitin í ungmenna-
fl okkunum byrja í dag, fi mmtudag. Í fullorðinsfl okkunum eru úrslit 
á laugardag og sunnudag svo það er heilmikið eftir.“

ÍSLENDINGUNUM 
GENGUR VEL

FIMMTUDAGUR 8. ÁGÚST
05.00-08.15 Slaktaumatölt (T2)
 forkeppni
08.15-11.30 Slaktaumatölt (T2)
 forkeppni
10.00-12.00 Reiðdómar - stóðhestar
12.00-13.30 Yfi rlitssýning hryssur
14.00-14.45 Fjórgangur (V1) A-úrslit
 ungmenna
15.30-17.30 Gæðingaskeið (PP1)
17.30 Gæðingaskeið (PP1)
 Verðlaunaafhending
21.00-21.30 Samantekt

FÖSTUDAGUR 9. ÁGÚST
06.30-10.15 Tölt (T1) forkeppni
10.15-11.30 Hlé
11.30-13.15 Tölt (T1) forkeppni
13.30 Slaktaumatölt (T2)
 A-úrslit ungmenna
14.45-16.15 250 m skeið (P1)
 undanriðlar
16.30 Ræktunarbússýningar
21.00-21.30 Samantekt

LAUGARDAGUR 10. ÁGÚST
07.00-07.45 Slaktaumatölt (T2)
 B-úrslit
09.00-09.45 Fimmgangur (F1)
 A-úrslit ungmenna
09.00-09.45 Tölt (T1) B-úrslit
10.00-11.30 Kynbótahross – yfi rlits
 sýning stóðhestar
12.00 Sigurvegarar eldri

 móta
12.45-14.15 250 m skeið (P1)
 undanriðlar
14.15-14.30 250 metra skeið (P1)
 Verðlaunaafhending
14.30-15.15 Kynbótahross –
 hryssur - kynning
15.45-16.30 Fjórgangur (V1) B-úrslit
16.45-17.30 Fimmgangur (F1)
 B-úrslit
21.00-21.30 Samantekt

SUNNUDAGUR 11. ÁGÚST
07.15-08.00 Slaktaumatölt (T2)
 A-úrslit
08.15-09.00 Tölt (T1) A-úrslit 
 ungmenna
09.15-10.00 Tölt (T1) A-úrslit
10.00-10.45 Kynbótahross – 
 stóðhestar - kynning
11.15 100 m fl júgandi
 skeið (P2)
12.30 100 m fl júgandi skeið
 (P2) Verðlauna-
 afhending
13.00 Fjórgangur (V1)
 A-úrslit og sameigin-
 legur sigurvegari í
 fjórgangi tilkynntur
 Fimmgangur (F1)
 A-úrslit og sameigin-
 legur sigurvegari í fi mm-
 gangi tilkynntur
14.00 Lokaathöfn og
 verðlauna afhending
21.15-22.00 Samantekt

Dagskrá mótsins:

Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Berlín er í fullum gangi. Bein útsending 
er frá mótinu á Stöð 2 Sport.
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Ellie Miller 
(Olivia Colman)
Ellie er lögreglukona sem er fædd 
og uppalin í Broadchurch og þekkir 
alla sem grunaðir eru um morðið. 
Hún tengist líka fórnarlambinu og 
málið reynist henni erfi tt. „Þetta 
er fyrsta morðmálið hennar og 
fórnarlambið er besti vinur sonar 
hennar,“ segir Olivia.

Alec Hardy 
(David Tennant)
Hardy er reyndur rannsóknarlögreglumað-
ur sem sendur er til smábæjarins Broad-
church. Hann hefur ekki mikinn áhuga 
á smábæjarlífi nu en lendir í sviðsljósinu 
þegar morð er framið í bænum. „Hann á 
sín leyndarmál og vandamál úr fortíðinni 
og það er ástæðan fyrir því að hann endar 
í þessu krummaskuði,” segir David.

Paul Coates
(Arthur Darvill)
Presturinn í Broadchurc, ungur 
og óreyndur. Þegar stórborgar-
blöðin koma til bæjarins er hann 
sjálfskipaður talsmaður bæjarbúa 
og það mæðir mikið á honum. 
Líkt og aðrir íbúar bæjarins þá á 
hann sér leyndarmál.

MORÐ Á 
STRÖNDINNI
Ungur drengur er myrtur í friðsælu sjávarþorpi 
og íbúarnir hafa allir eitthvað að fela.

Breska þáttaröðin Broadchurch sló 
rækilega í gegn þegar hún var sýnd á 
ITV í Bretlandi fyrir skömmu. Gagn-
rýnendur lofa þættina og það er langt 
síðan bresk þáttaröð hefur vakið eins 
mikla athygli og eftirtekt.

Strax var ákveðið að gera aðra 
þáttaröð og bandaríska sjónvarps-
stöðin Fox hefur tilkynnt að hún ætli 
að gera bandaríska útgáfu af þáttun-
um á næsta ári.

Broadchurch er áhrifamikil þátta-
röð sem vekur áhorfandann til 
umhugsunar um leið og hann reynir 
að leysa klassíska morðgátu þar sem 
engin leið er að vita hver er morðing-
inn.

Lík ellefu ára stráks finnst á 
ströndinni í smábænum Broadchurch 
við vesturströnd Bretlands. Í fyrstu 
virðist sem Danny Latimer hafi fall-
ið fram af klettum sem gnæfa yfir 
ströndinni eða að hann hafi ákveð-
ið að binda enda á líf sitt og stokkið 
fram af klettunum en þegar lögregl-

an rannsakar málið kemur fljótlega í 
ljós að morð var framið.

Íbúar þessa litla sjávarþorps eru 
harmi slegnir, enda hefur aldrei 
verið framið morð í þessum friðsæla 
bæ þar sem allir þekkja alla. Þessi 
voveiflegi atburður setur allt á annan 
endann í þessu litla samfélagi. Þegar 
rannsóknin fer af stað koma leyndar-
mál íbúanna upp á yfirborðið, eitt af 
öðru, og athygli fjölmiðla beinist að 
bæjarbúum.

Tilfi nningaríkir þættir
David Tennant, einn allra vinsæl-
asti leikari Breta í dag, leikur rann-
sóknarlögreglumanninn Alec Hardy, 
sem fer fyrir rannsókn málsins með 
aðstoð lögreglukonunnar Ellie Miller, 
sem Olivia Colman leikur. „Þetta eru 
virkilega tilfinningaríkir þættir,“ 
segir Tennant. „Það er ekki hægt 
að hugsa sér neitt verra en að missa 
barn. Þetta er ekki hefðbundin morð-
gáta þar sem við erum bara að úti-
loka alla sem eru grunaðir. Þetta er 
einnig saga um hvernig dauði barns 
snertir alla í litlu samfélagi.“

BROADCHURCH
Kl. 20.55 sunnudaga



10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

MYND HELGARINNAR

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

6 FIMMTUDAGUR  8. ágúst 2013

Lifandi markaður er  valkostur 
á matvörumarkaði fyrir þá sem 
eru meðvitaðir um  mikilvægi 
þess að velja matvörur sem 
stuðla að góðri heilsu og vellíðan. 
Þær eru unnar úr hollu og góðu 
hráefni sem nærir líkamann. 
„Við bjóðum einungis hreinar 
gæða matvörur án óæskilegra 
 fyllingar- og aukefna sem og fjöl-
breytt úrval af náttúrulegum 
og umhverfisvænum snyrti- og 
hreinlætisvörum. Þá veitum við 
ráðgjöf um hvaða fæðubótarefni 
henta sem viðbót við fjölbreytt 
fæði og erum með mesta úrval 
landsins af  NOW-bætiefnum, sem 
eru unnin úr hreinum hágæða 
hráefnum,“ segir Arndís Thor-
arensen, framkvæmdastjóri 
 Lifandi markaðar.

Stærstur hluti vöruúrvals 
 Lifandi markaðar er lífrænt 
 vottaður en á bak við þá vottun 
er trygging fyrir því að  hráefnið 
var ræktað og varan framleidd 
án skaðlegra efna. „Það sem 
aðgreinir Lifandi markað frá 
öðrum matvöruverslunum er að í 
sama rými er veitingastaður með 
úrval ljúffengra og næringar-
ríkra rétta, ásamt salat- og safa-
bar. Við bætum stöðugt við 
nýjum og spennandi réttum til að 
allir geti fengið eitthvað við sitt 
hæfi,“ segir Arndís.

Hvað einkennir staðinn í Fáka-
feni? Í Fákafeni er stærsta 
 verslun og veitingastaður 

 Lifandi markaðar. Staðurinn 
er í verslunar hverfi til að auka 
aðgengi viðskiptavina að  lífrænum 
vörum. Á veitingastaðnum er 
boðið upp á morgunverð og þar er 
fullbúið kaffihús og safabar sem 
hefur notið mikilla vinsælda hjá 
þeim sem vinna eða búa í nágrenni 
við Skeifuna í Reykjavík.

 
Hverjar eru helstu nýjungar? 
„Við bjóðum nú LKL-útgáfu (lág-
kolvetna) af rétti dagsins. LKL- 
rétturinn hefur fengið frábærar 
viðtöku, bæði frá þeim sem fylgja 
hugmyndafræði um lágkolvetna-
lífsstíl og annarra sem vilja prófa 
Vildartilboðið.“

STUÐLAR AÐ GÓÐRI 
HEILSU OG VELLÍÐAN
Lifandi markaður býður Vildaráskrifendum Stöðvar 2 upp á
20% afslátt af öllum vörum bæði í verslun og á veitingastað í 
Fákafeni við fyrstu innkaup.

SOURCE CODE
Kl.  22.45 laugardag
SS
K

THE EXTRA MAN
Kl. 20.45 föstudag
TT
K

THE COLD LIGHT OF DAY
Kl.  22.30 föstudag
TT
K

JOYFUL NOISE
Kl.  20.50 laugardag
JJ
K

Jake Gyllenhaal leikur aðalhlutverkið í 
spennumyndinni Source Code sem Stöð 
2 sýnir á laugardagskvöld. Hann leikur 
hermann sem vaknar í líkama sem hann 
kannast ekkert við og kemst að því að hann 
er hluti að leynilegu verkefni þar sem hann 
þarf að fi nna sprengjuvarg í farþegalest áður 
en það er um seinan.

Gamanmynd með Kevin Kline, Paul 
Dano, Katie Holmes og John C. 
Reilly í aðalhlutverkum. Hún fjallar 
um glaumgosa sem er fylgdar sveinn 
ríkra kvenna á Manhattan.

Spennutryllir með Bruce Willis, Sigourney 
Weaver og Henry Cavill (nýja Superman) 
í aðalhlutverkum. Hún fjallar um ungan 
mann sem lendir í kröppum dansi eftir að 
fjölskyldu hans er rænt á Spáni.

Skemmtileg mynd þar sem tónlistin 
og gleðin ræður ríkjum. Queen Lati-
fah, Dolly Parton, Keke Palmer og 
Jeremy Jordan leika aðalhlutverkin.

Í Lifandi markaði fást hreinar matvörur án óæskilegra fyllingar- og aukaefna.

Safabarinn nýtur vinsælda hjá þeim 
sem búa og starfa í nágrenninu.

Samfélagsskjöldurinn markar upphaf tíma-
bilsins í enska boltanum.

Fimmtudagur
Stand By Me 
Frábær mynd sem byggð er á 
smásögu eftir Stephen King.

Föstudagur
Hanna 
Spennandi mynd um 16 ára 
stúlku sem er þjálfuð til að 
verða leigumorðingi.

Laugardagur
The Killer 
Inside Me 
Mögnuð spennu-
mynd með 
Casey Affl eck, 
Kate Hudson og 
Jessica Alba í 
aðalhlutverkum.

Sunnudagur
Walk the 
Line 
Rómantísk 
og átakan-
leg Óskars-
verðlauna-
mynd með 
þeim Joaquin 
Phoenix og Reese Witherspoon 
í aðalhlutverkum.

Mánudagur
Ray 
Einstaklega vönduð verð-
launamynd sem færði Jamie 
Foxx bæði Óskars- og Golden 
Globe-verðlaun fyrir aðalhlut-
verkið.

Þriðjudagur
The 
Beach 
Topp-
mynd með 
Leonardo 
DiCaprio í 
aðalhlut-
verki. 

Það er komið að stóru stundinni fyrir aðdáendur enska 
fótboltans. Á sunnudag fer fram árlegur leikur ensku 
meistaranna og ensku bikarmeistaranna á Wembley 
um hinn svokallaða Samfélagsskjöld. Það markar 
ávallt upphaf tímabilsins í enska boltanum og að þessu 
sinni eru það Manchester United og Wigan Athletic 
sem eigast við.

Útsending frá Wembley hefst klukkan 12.45 á Stöð 
2 Sport 2 og það bíða margir spenntir eftir því að sjá 
hvernig stórlið Manchester United mætir til leiks í 
fyrsta alvöruleik tímabilsins. United hefur fengið kant-
manninn Wilfried Zaha frá Crystal Palace en hann 
þykir einn efnilegasti leikmaðurinn á Englandi, enda 
mjög snöggur og leikinn með boltann. Honum hefur 
gengið vel með liðinu á undirbúningstímabilinu og það 
verður spennandi að fylgjast með honum í vetur.

Keppni í ensku B-deildinni er hafin og strax að 
 loknum leik Man. Utd. og Wigan á sunnudag  verður 
skipt yfir á leik Leicester og Leeds, sem bæði unnu 
leiki sína í fyrstu umferð og ætla að vera með í 
 baráttunni um Úrvalsdeildarsæti næsta vor. Sjálf 
Úrvalsdeildin hefst síðan með látum laugardaginn  
17. ágúst og það eru stórleikir í hverri umferð.

ENSKI BOLTINN
AÐ BYRJA

20%
AFSLÁTTUR



Ný kynslóð af MacBook Air
Batterí sem endist í allt að 12 klst. Þarf að segja eitthvað meira?
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Við viljum að þú brosir þegar þú kemur til okkar. Þess vegna bjóðum við góð verð, ljúft viðmót og 
faglega þjónustu.  Að auki renna 1000 kr. af hverju seldu tæki í styrktarsjóð sem úthlutar hreyfi- 
hömluðum börnum iPad í hverjum mánuði.

Þráðlaus púlsmælir
f. iPhone 4S og 5
frá 13.990

Wahoo BlueHR

Phillips Hue
þráðlaust ljósakerfi 
44.900 kr.

Fullt af spennandi aukahlum. Komdu og fiktaðu.
Allt að 25% afsláttur af ZooGue og Ültra-Case vörum þessa dagana.

Fjórða kynslóð Intel örgjörva. Nýtt Wi-Fi (802.11ac). Hraðari flash gagnageymsla.

Apple TV
21.900 kr.
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óð verð og samfélagsleg ábyrg

566 8000

istore.is

Opið
mán. - mið. 10-18.30 
fim. 10-21 
fös. 10-19
lau. 10-18
sun. 13-18

í Kringlunni

MacBook Air 13”
frá 209.900 kr.

MacBook Air 11” 
frá 179.900 kr.

iPhone 5
frá 114.900109.900



Kíktu á midi.is til að sjá framboðið af tónleikum, kvikmynda -og leiksýningum og íþróttaviðburðum.

HVERNIG VÆRI AÐ 
KÍKJA ÚT Í KVÖLD?


