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BESTU ÞÆTTIR 
STÖÐVAR 2

Álitsgjafar velja bestu þætti stöðvar 2 frá 
upphafi í tilefni 27 ára afmælis stöðvarinnar.

ÁSTRÍÐUR
Þóra og Rúnar vön því að 
leika kærustupar.

LÆRKEVEJ
Bandarísk útgáfa af þátt-
unum Lærkevej væntanleg.

STÓRU MÁLIN
Lóa Pind snýr aftur 
með Stóru málin.
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ILLUGI TEKINN Á BEINIÐ
Lóa Pind Aldísardóttir fer af stað með nýjan þátt, Stóru málin, í opinni dagskrá á mánudags-
kvöldið. Þar verður fjallað um mál er brenna á þjóðinni á beinskeyttan og upplýstan hátt.

GREY‘S ANATOMY
Miðvikudagur
Kl. 20.50

THE BLACKLIST
Fimmtudagur
Kl. 21.10

LOGI Í BEINNI
Föstudagur
Kl. 19.45 

VEISTU HVER ÉG VAR?
Laugardagur
Kl. 20.00 

HOMELAND 
Sunnudagur
Kl. 21.05

THE AMERICANS
Mánudagur
Kl. 21.55

ORANGE IS THE NEW 
BLACK
Þriðjudagur
Kl. 21.15

ÓMISSANDI
Í VIKUNNI

Kristján Már Unnarsson heldur áfram 
að kynna áskrifendum Stöðvar 2 áhuga-
verða staði, fólk og starfsemi á lands-
byggðinni í þætti sínum Um land allt. 
Þátturinn hóf göngu sína síðasta vetur 
og er óhætt að segja að hann hafi 
slegið í gegn. Þeir voru með vinsælustu 
þáttum stöðvarinnar síðasta vetur og 
mældust stundum með meira áhorf en 
fréttatími Stöðvar 2, að sögn Kristjáns. 
„Það er augljóst mál að áhorfendur hafa 
mikinn áhuga á efni sem þessu enda 
sýndu áhorfs tölur það síðasta vetur. Ég 
hef allt frá því ég hóf feril minn í blaða- 
og fréttamennsku fyrir 33 árum fjallað 
mikið um málefni landsbyggðarinnar, 
fyrst á Dagblaðinu og síðan á Stöð 2, 
bæði í fréttatímum og sérstökum inn-
slögum. Þessir þættir okkar núna eru 
því eðlilegt framhald af fyrri verkum 
mínum.

Í næsta þætti verða Kristján Már 
og Baldur Hrafnkell Jónsson kvik-
myndatökumaður á  Norðausturlandi. 

„Við förum um byggðir Öxarfjarðar og 
Skjálfandaflóa og kynnum okkur rann-
sóknir sem gerðar hafa verið á undan-
förnum áratugum á gasi sem þar hefur 
fundist. Við spyrjum hvaða líkur séu 
á að finna olíu- og gaslindir úti fyrir 
ströndum Norðurlands og fjöllum um 
nýjustu rannsóknir á þessu sviði.“ 

Kristján Már segist sjá mikinn mun 
á landsbyggðinni undanfarna áratugi. 
„Þegar ég var ungur bjó um þriðjungur 
landsmanna á Reykjavíkursvæðinu. Í 
dag hefur þetta snúist við, sem er ugg-
vænleg þróun að mínu mati. Ég finn 
líka sterka þrá hjá fólki um land allt að 
sjá heimabyggð sína vaxa og dafna.“ 
Þar skipti miklu máli að huga að sam-
göngum og öðrum innviðum eins og 
háhraðaneti, að sögn Kristjáns. Góðar 
samgöngur í dreifbýlinu eru nefnilega 
líka fyrir þéttbýlisbúa. „Þær skipta 
auðvitað meira máli yfir veturinn enda 
ekki síður heillandi að skoða Ísland að 
vetrarlagi.”

MÁLEFNI LANDS-
BYGGÐARINNAR 
Í BRENNIDEPLI

Í þættinum á mánudag verða skóla-
málin tekin fyrir. „Gestur minn í 
fyrsta þætti verður Illugi Gunnars-
son menntamálaráðherra sem situr 
fyrir svörum. Ég átti eftir að ljúka 
umræðunni sem skapaðist með þáttun-
um Tossarnir sem sýndir voru í fyrra-
vetur en mun gera það nú með Illuga. 
Einnig kemur Jón Gnarr borgarstjóri 
inn í umræðuna.“

Lóa er spyrill þáttarins en hún segir 
allt opið með hversu margir gestir 
verða í hverjum þætti. „Það fer svolítið 
eftir umræðunni hverju sinni. Þáttur-
inn er ekki rígnegldur fyrir fram held-
ur sveigjanlegur. Pistlahöfundar koma 
fram og segja skoðun sína umbúðalaust 
en í fyrstu þáttum eru það Hallgrímur 
Helgason rithöfundur, Brynjar Níels-
son alþingismaður og Eva Hauksdóttir 
bloggari. 

Þetta verður pólitískur umræðu-

þáttur þar sem kastljósinu verður beint 
að þeim málum sem helst brenna á 
þjóðinni hverju sinni. Meiningin er að 
vera með beinskeytta, líflega umræðu 
um helstu þjóðmálin en fyrst og fremst 
er þetta umræða um málefni, tillögur, 
aðgerðir og hugmyndir, fremur en að 
það sé verið að greina hverjir séu vinir 
innan flokkanna eða ekki,“ útskýrir Lóa 
og bætir við að það verði ekki fjallað 
um fréttir vikunnar, eins og oft er í 
slíkum þáttum, heldur mál sem efst eru 
á baugi.

Lóa hefur sagt skilið við fréttastof-
una og alfarið snúið sér að dagskrár-
gerð fyrir sjónvarp. Hún segist vera 
afar ánægð með þá ákvörðun. „Mér 
finnst dásamlega skemmtilegt að vinna 
við þáttagerð,“ segir hún.

Í nóvember fer af stað önnur þáttaröð 
sem nefnist „Eitthvað annað“. Þar 
verður fjallað um atvinnumál í landinu. 

Lóa Pind 
Aldísardóttir tekur 
fyrir stóru málin 
í þjóðfélaginu í 
umræðuþætti í 
opinni dagskrá 
á mánudags-
kvöldum. 

Á mánudagskvöldum í vetur mun Kristján Már 
Unnarsson heimsækja landsbyggðina.

STÓRU MÁLIN
mánudag19.20 í opinni dagskrá

UM LAND ALLT
Kl. 20.05 mánudaga
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Megan Boone stendur á þrítugu. Hún er fædd og 
uppalin í litlu sjávarþorpi í Michigan og hefur 
áður komið fyrir sjónir áhorfenda í sjónvarps-
þáttaröðunum The Cleaner, Cold Case, Law & 
Order: Los Angeles og Blue Blood. 

Í fyrra vakti Megan athygli fyrir frammistöðu 
sína í myndinni Leave Me Like You Found Me 
og nú er hún komin í eitt af flottustu hlutverkum 
sjónvarps þar sem hún þarf að sanna sig sem mót-
leikari sjarmatröllsins James Spader.

„Ég tel að allar leikkonur hafi þráð hlutverk 
Elizabeth Keen í The Blacklist. Í það minnsta átti 
ég, ásamt vinkonum mínum í leiklistarbransanum, 
auðvelt með að samsama mig persónu hennar en 
ég var sú eina sem var nógu heppin að fá að leika 
hana,“ segir Megan sem hrósar happi yfir krefj-
andi hlutverki sínu í The Blacklist.

„Í fyrstu birtist Elizabeth sem lítt reyndur 
nýliði en smám saman þróast hún yfir í hreina og 
klára hetju sem stendur stöðug í fæturna gegn 
mjög alvarlegum glæpum,“ segir Megan um sögu-
persónuna sem hún vildi gera bæði dularfyllri og 
úttaugaðri en upphaflega stóð til.

„Líf Elizabeth er flókið og flækjurnar aukast 

enn þegar hún uppgötvar mýmargt um sjálfa 
sig og líf sitt sem áður var henni hulið. Það sama 
á við aðrar sögupersónur The Blacklist; það er 
ekkert sem sýnist,“ upplýsir Megan sem nýtur 
þess að vinna við tökur á The Blacklist í New 
York.

„Í New York eru heimkynni færustu leik-
ara heims og á meðal gestaleikara þáttanna 
er ótrúlegt hæfileikafólk. Þá er óviðjafnanleg 
lífsreynsla að fá að leika á móti James Spader 
og persóna hans er magnað samspil glæpa-
manns og góðmennis sem reynir að breyta lífi 
sínu með því að ná öðrum glæpamönnum í net 
sitt.“

Megan var barn að aldri þegar hún sá í hill-
ingum að verða leikkona.

„Ég elskaði sögur í uppvextinum og var 
ákaflega hugmyndarík og leikfús. Í dag er 
ég enn jafn glettin og ærslafull sem krefst 
útrásar fyrir leik. Ég hef því haldið fast í 
barnið í sjálfri mér, ímyndaða heima og 
vini, og er enn á fullu í mömmuleik þótt 
nálgunin sé nú stærri og róttækari en ég 
hafði hugmyndaflug til sem barn.“

LEIKUR SÉR ENN 
Í MÖMMÓ
Þokkagyðjan Megan Boone leikur stjörnuleik á móti hinum háskalega 
heillandi James Spader í spennuþáttaröðinni The Blacklist. Hún 
lagði sitt af mörkum til að gera söguhetjuna dularfyllri.

THE BLACKLIST
FIMMTUDAG KL. 21.10

LÆRKEVEJ SNÝR 
AFTUR Í VETUR

Íbúarnir skrautlegu við Lærkevej snúa aftur á Stöð 2 í vetur þegar 
önnur þáttaröð hefur göngu sína. Stöð 2 sýndi fyrstu þáttaröð-
ina í sumar en sú þáttaröð verður nú endurgerð fyrir bandarískan 
markað og sýnd á NBC. Sony mun framleiða bandarísku þættina um 
Lærkevej en Stöð 2 gerði nýverið samning við Sony um kaup á öllum 
helstu þáttum sem fyrirtækið framleiðir.

Danskar þáttaraðir hafa notið mikilla vinsælda á Stöð 2 
undanfarið. Léttlynda kennslukonan Rita snýr aftur í glænýrri þátta-
röð á miðvikudagskvöldum á Stöð 2 í nóvember. Á þriðjudögum 
eru danskir dagar á Gullinu en þar eru nú sýndar klassískar danskar 
seríur sem Íslendingar kannast vel við. Nikola og Julie er á dagskrá 
klukkan 21.30 á þriðjudagskvöldum og Anna Pihl hefst klukkan 
22.15. Á sunnudagskvöldum er einnig danskt þema á Gullinu en þá 
eru Krónikan og Örninn endursýnd.

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

Big Bang Theory

THE BIG BANG THEORY
Mánudag til fi mmtudag kl. 19.40 í opinni dagskrá

The Big Bang Theory er langvinsælasti 
gamanþátturinn í bandarísku sjónvarpi í dag 
með meira en 18 milljónir áhorfenda á hvern 
þátt. Stöð 2 frumsýnir fjóra þætti af The Big 
Bang Theory á viku í opinni dagskrá klukkan 
19.40. Þættirnir hófu göngu sína á bandarísku 
sjónvarpsstöðinni CBS haustið 2007 og urðu 
fl jótt mjög vinsælir. Fyrir tveimur vikum hófst 
sjöunda þáttaröðin í Bandaríkjunum sem sýnd 
verður þar í vetur.

Þátturinn fjallar á gamansaman hátt um 
fi mm unga menn sem búa í Kaliforníu. Fyrsta 
má telja eðlisfræðingana, nördana og her-
bergisfélagana Leonard Hofstadter og Sheldon 
Cooper. Vinnufélagar þeirra eru vélaverkfræð-

ingurinn Howard Wolowitz og stjarneðlisfræð-
ingurinn Raj Koothrappali. Sem mótvægi við 
nördaskap félaganna er vinkona þeirra, gengil-
beinan Penny, sem einnig er upprennandi leik-
kona og býr á móti þeim Leonard og Sheldon. 

Það er óhætt að segja að vinsældir The Big 
Bang Theory hafi  aldrei verið meiri en í dag. 
Samkvæmt áhorfsmælingum Nielsen í Banda-
ríkjunum horfðu 18,2 milljónir manna á þáttinn 
í síðustu viku. Aðeins sakamálaserían NCIS er 
með meira áhorf, eða 19,98 milljónir áhorfenda 
á síðasta þátt.

Þættirnir hafa auk þess fengið fjölda verð-
launa og tilnefningar til ýmissa sjónvarpsverð-
launa undanfarin ár.

LANGVINSÆLASTI 
GAMANÞÁTTURINN
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Álitsgjafar
Sara McMahon, blaðamaður
Sverrir Bergmann, tónlistarmaður
Freyr Bjarnason, blaðamaður
Andrés Jónsson, almannatengill
Ylfa Kristín K. Árnadóttir, almannatengill
Júlía Margrét Alexandersdóttir, blaða-
maður
Saga Garðarsdóttir, leikkona
Atli Fannar Bjarkason, framkvæmdastjóri 
Bjartrar framtíðar

Kompás RétturSteindinn okkar

27 VINSÆ
ÞÆTTIR Í 2

Stöð 2 fór í loftið þann 9. október 1986 og á því 27 ára afmæ
nokkrir valinkunnir álitsgjafar fengnir til að nefna þá íslensku sjónva

sem eru í uppáhaldi. Þættirnir Fóstbræður e
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MannshvöEldsnöggt með Jóa FelSpurningabomban Hið blómlega búSjálfstætt fólk

Neyðarlínan ÁstríðurHeimsókn með Sindra

Bandið hans Algjör SveppiLogi í beinni

Idol stjörnuleitStelpurnar Pressa

„Bæði heimilislæknirinn og 
mamma hafa sagt við mig: „Ég 
vissi ekki að þú gætir verið svona 
vond!““ segir leikkonan Þóra Kar-
ítas Árnadóttir sem fer með hlut-
verk hinnar ísmeygilegu Fann-
eyjar í sjónvarpsþáttunum Ástríði.

Þóra segir Fanneyju vera kar-
akter sem áhorfendur elski að láta 
fara í taugarnar á sér.

„Ég gekk langt í þeirri nálg-
un í fyrri þáttaröðinni og fannst 
ég komast í karakter Fanneyjar 
þegar ég setti upp vissan augnsvip 
sem stundum sést á konum þegar 
þær mæla út klæðaburð og útlit 
annarra kvenna. Ég ákvað svo að 
Fanney væri viðkvæm og lítil inni 
í sér og fyrir vikið sést af og til inn 
í kviku,“ útskýrir Þóra.

Í lok síðustu þáttaraðar af 
Ástríði urðu þau Fanney og Sveinn 
Torfi, sem leikinn er af Rúnari 
Frey Gíslasyni, par. Svo skemmti-
lega vill til að Rúnar og Þóra hafa 
áður leikið par sem stóð í skilnaði 
í Rétti. 

„Fanney og Sveinn Torfi náðu 
saman því þau eru bæði ýktar 
persónur með tilbúnar hugmyndir 
um ástarsambönd sem helst eiga 
að vera eftir uppskrift úr amer-
ískri ástarvellu með tilheyrandi 
listum yfir rómantískar gjafir 
og annað sem á að koma á óvart,“ 
segir Þóra og fer varlega í að láta 
of mikið uppi um samskipti Fann-
eyjar og Sveins sem ganga heldur 
brösuglega í byrjun nýju þátta-
raðarinnar.

„Raunveruleikinn virðist svo 
vera annar en í rómantískri bíó-
mynd og kannski eru Fanney og 
Sveinn Torfi á einhvern hátt dæmi 
um slæmar afleiðingar þess þegar 
fólk reynir að breyta eða stjórnast 
í hvort öðru því töfrarnir felast í 
því sem fyrst var fallið fyrir. Það 

á ýmislegt eftir að koma í ljós sem 
ég vil ekki láta uppi en þau fara 
saman í heilmikið þroskaferðalag. 
Persónur þeirra fá að sýna galla 
sína og eru eftir því mannlegar,“ 
útskýrir Þóra.

Rúnar Freyr segist einnig hafa 
fengið sterk viðbrögð við túlkun 
sinni á Sveini Torfa.

„Vinir mínir eru farnir að segja: 
„Djöfuls fáviti ertu í þessum 
þáttum!“ Þá segi ég sem satt er 
að þetta sé nú bara rétt byrjunin 
og að hann eigi eftir að ganga svo 
langt að fleiri en vinir mínir muni 
illa þola þennan gaur. Á sama tíma 
er eitthvað í fari hans sem maður 
elskar því það er eitthvað af Sveini 
Torfa í okkur öllum,“ segir Rúnar 
og brosir að öllu saman.

Hann segir þau Þóru hljóta að 
passa vel saman úr því þeim sé 
parað saman trekk í trekk.

„Þó verður að benda á að sögu-
hetjurnar eru ekki endilega líkar 
okkur Þóru og þótt annað sjálf 
okkar eigi vel saman er ég ekki 
viss um að það gengi upp í raun-
veruleikanum því bæði erum við 
hamingjusamlega lofuð öðrum,“ 
segir Rúnar sem nýtur þess mjög 
að leika á móti Þóru sem hann 
segir æðislega. 

„Þegar ég fór í prufur fyrir 
Ástríði sagði ég við Silju leikstjóra 
að það mætti alls ekki gera grín 
að Sveini Torfa og að sá sem léki 
hann yrði að standa með honum í 
blíðu og stríðu. Hann yrði að vera 
einlægur í að vera misheppnaður, 
annars yrði Sveinn Torfi hvorki 
sannfærandi né grátbroslegur. 
Lykillinn felst í því að vera einlæg-
ur og skapa alvöru söguhetju enda 
er mikið af sjálfum mér í Sveini 
Torfa, þótt ég ætti kannski ekki að 
viðurkenna það,“ segir Rúnar og 
skellir upp úr.

ÓLÍKINDAPAR
Rúnar Freyr Gíslason og Þóra Karítas Árnadóttir í Ástríði.
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Dagvaktin

ÆLIR 
7 ÁR

æli í dag. Af því tilefni voru 
arpsþætti í gegnum tíðina 
ru ótvíræðir sigurvegarar. 

■ Kenndu mér að 
hlæja svona djúpt 
úr maganum. Ég 
fer í hálfgerða 
klessu þegar ég 
hitti grínarana það-
an af tómri lotningu 
og „loli“ og þegi 
bara því það eina 
sem mér dettur í 
hug að segja er 
bara: Takk sensei, 
þú kenndir mér að 
hlæja með mag-
anum. Sem væri 
sjaldan viðeigandi 
en alltaf krípi.

■ Þáttaröð sem maður geymir í hjarta sér – um mannlegan 
kærleik og harmleik.

■ Þá öð ð i í hj

2NÆTURVAKTIN

■ Heilsubælið í Gervahverfi  var þáttur sem við horfðum á 
í náttfötunum um helgar; sem krakki var þessi ógeðs-
legi matur í mötuneyti heilsubælisins líklega eitthvað á við 
Sveppa og Audda og áskorunina.

■ H il b lið í G h fi þátt

3HEILSUBÆLIÐ

■ Ég vorkenni börnum sem fæddust eftir að morgun-
söngurinn kom til sögunnar. Og ég lít enn þá á Örn Árna-
son sem þriðja afann í lífi  mínu.

■ Ég vorkenni börnum se

4MEÐ AFA

■ Vaktarþríleikurinn er í heild ótrúlega vel heppnaður. Það 
var vel við hæfi  að gengið sem stóð að þáttunum hafi  
toppað sig með síðustu seríunni en hún tók allt sem 
gerði fyrri seríur góðar og blandaði saman í stórkostlega 
skemmtilegan graut.

■ V kt þ íl ik i í h ild ót úl

5FANGAVAKTIN

rf 1919 með Völu Matt og Helga Pé

Viltu vinna milljón

Bubba MasterChef Ísland

Sveppi&Auddi

Leikkonan Claire Danes hlaut á dögunum Emmy-verðlaun annað 
árið í röð fyrir leik sinn í Homeland sem Stöð 2 sýnir um þessar 
mundir. Hún hefur áður hlotið þessi verðlaun fyrir leik sinn í 
Temple Gardin. Þá hefur hún fjórum sinnum unnið Golden Globe-
verðlaun auk annarra verðlauna. Þættirnir Homeland hafa verið 
margverðlaunaðir sem bestu dramatísku þættirnir í sjónvarpi. 

Claire Danes er 34 ára, fædd 12. apríl 1979 í New York. Hún er 
gift leikaranum Hugh Dancy og eiga þau einn son, Cyrus Michael 
Christopher Dancy, sem fæddist í desemb-
er 2012. Claire Danes byrjaði feril sinn 
sem unglingur. Hún varð fyrst fræg í 
þáttunum My So-Called Life og síðan 
hefur hún meðal annars leikið Júlíu 
í Rómeó og Júlía, auk margra ann-
arra persóna í kvikmyndum og sjón-
varpsþáttum.

Homeland hefur heldur betur 
slegið í gegn en í þáttunum fer Claire 
með hlutverk Carrie Mathison sem 
er starfsmaður banda-
rísku leyniþjónust-
unnar. Stöð 2 sýnir 
þættina glænýja en 
þessi þáttaröð var 
frumsýnd í Banda-
ríkjunum í septem-
ber. Þættirnir halda 
áhorfandanum í 
spenntum allan 
tímann, enda er 
höfuðpersónan að 
njósna um stríðs-
hetjuna Nich olas 
Brody (Damian 
Lewis) sem var 
haldið í gísl-
ingu í mörg ár 
en Carrie telur að hann 
starfi með hryðjuverka-
mönnum. 

FAGNAÐI SIGRI 
Á EMMY

Þáttaröðin Person of Interest 
hefst á ný á Stöð 2 á fi mmtu-
dögum eftir stutt hlé. Félag-
arnir John Reese og Harold 
Finch halda baráttu sinni gegn 
glæpum áfram með hjálp tölvu-
forritsins „The Machine“.  

Milljarðamæringurinn og for-
ritarinn Finch hannaði forritið 

fyrir banda-
rísk yfi rvöld 
til að spá 
fyrir um 
yfi rvofandi 

hryðjuverka árásir. Það segir 
einnig til um almenna glæpi 
áður en þeir gerast en yfi rvöld 
aðhafast ekkert til að stöðva 
þá. Finch og Reese vinna því á 
laun og bjarga almennum borg-
urum. Einu upplýsingarnar sem 
þeir fá frá forritinu eru kenni-
tala manneskju sem verður 
viðriðinn glæp. Hvaða glæp vita 

þeir ekki og ekki heldur 
hvort viðkomandi 

er fórnarlamb eða 
gerandi.

PERSON OF 
INTEREST 
SNÝR AFTUR

PERSON OF INTREST
Kl. 21.55 fi mmtudaga

HOMELAND
Kl. 21.05 sunnnudagar
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Miðvikudagur
The Cold Light of Day 

Fimmtudagur
The Fighter 

Föstudagur
Killer Elite 

Laugardagur
Abduction

Sunnudagur
Dark 

Shadows

Mánudagur
127 Hours

Þriðjudagur
The Lincoln 

Lawyer

10 BÍÓ Á 
STÖÐ 2 BÍÓ

TOPPMYNDIR
Kl. 22.00 alla daga

MYNDIR HELGARINNAR

WHAT TO EXPECT 
WHEN YOU ARE EXPECTING 
Laugardag kl. 20.40

Rómantísk gamanmynd frá 2012 með Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Chance Crawford, 
Matthew Morrison, Chris Rock og Dennis Quaid í 
aðalhlutverkum. Hér er ástin skoðuð með augum 
fi mm ólíkra para sem öll eiga von á barni.

SAVAGES
Laugardag kl. 22.30 

Spennandi kvikmynd frá 2012 í leikstjórn Oliver 
Stone. Vinirnir Ben og Chon eru dópsalar sem lifa 
ljúfu lífi  í litlum bæ í Kaliforníu. Þegar mexíkóskur 
eiturlyfjahringur fl ytur starfsemi sína til bæjarins er 

fjandinn laus. 

WALLANDER - MAN WHO SMILED
Föstudag kl. 21.05

Spennandi sakamálamynd þar sem 
Kenneth Branagh fer með hlutverk rann-
sóknarlögreglumannsins Kurt Wallander.

A DANGEROUS METHOD
Föstudag kl. 22.35

Dramatísk mynd frá 2011 í leikstjórn Davids 
Cronenberg um vísindamennina Carl Jung og 
Sigmund Freud og konuna sem komst upp á milli 
þeirra.

Flugfélag Íslands býður meðlimum í Stöð 2 Vild 
tilboð á innanlandsflugi. Áfangastaðir í boði eru 
Ísafjörður, Egilsstaðir, Akureyri og Reykjavík. 
Tilboðið gildir í október og nóvember. 

„Vildaráskrifendur fá sendan afsláttarkóða 
sem við köllum Flugslátt. Til að nýta afsláttinn er 
Flugslátturinn sleginn inn á vefsíðu Flugfélags 
Íslands, www.flugfelag.is,“ útskýrir Ingi Þór  
Guðmundsson, forstöðumaður sölu- og markaðs-
sviðs Flugfélags Íslands. 

Með Flugslættinum geta Vildarvinir keypt tvö 
tilboð, annars vegar flug með tuttugu prósenta 
afslætti og hins vegar með átta prósenta afslætti. 

Fyrra tilboðið er á bókunar- og ferðatímabilinu 10. 
til 16. október 2013 og hið síðara gildir á  bókunar- 
og ferðatímabilinu 16. október til 30. nóvember 2013.

„Flugslátturinn er nýjung hjá Flugfélagi Íslands 
en hann byggir á „coupons“-aðferðafræðinni, eða 
afsláttarmiðum, sem þróaðist hratt í Bandaríkj-
unum og er nú notuð víða í heiminum í dag. Fólk 
afhendir þá sérstaka afsláttarmiða þegar það 
kaupir vöru og fær afslátt út á miðann. Þessi nýj-
ung hjá okkur hefur vakið mikla ánægju á meðal 
Íslendinga sem vilja ferðast á hagstæðan máta 
innanlands.“

Sjá nánar á www.flugfelag.is

FLOGIÐ INNANLANDS 
MEÐ STÖÐ 2 VILD
Nú býðst áskrifendum Stöðvar 2 sem skráðir eru í Stöð 2 Vild 
hagstæðara verð á flugi innanlands með Flugfélagi Íslands. 
Tilboðið gildir í október og nóvember.

Ingi Þór Guðmundsson segir Flugsláttinn nýjung sem slegið hafi  í gegn.  MYND/VALLI

Undankeppni heimsmeistaramótsins í knattspyrnu 
stendur nú sem hæst. Á næstu dögum verða tveir 
leikir sýndir úr H-riðli þar sem spennan er mikil 
enda bara tvær umferðir eftir. Fjögur lið eiga 
möguleika á að komast í lokakeppnina sem haldin 
verður í Brasilíu á næsta ári. Efsta liðið er öruggt 
áfram en liðið sem nær öðru sæti gæti komist í átta 
liða umspil.

England trónir á toppi riðilsins og mætir Svart-
fjallalandi og Póllandi á næstu dögum. Einungis 
munar einu stigi á Englandi og Svartfjallalandi og 
má því búast við hörkuleik þegar liðin mætast á 
Wembley-leikvanginum næsta föstudag kl. 18.50. 
Bæði liðin þurfa á sigri að halda til að tryggja sér 
farseðilinn til Brasilíu en fyrri leik liðanna lauk 
með 1-1 jafntefli á heimavelli Svartfellinga. 

Fjórum dögum síðar mætir pólska landsliðið í 

heimsókn á Wembley en Pólverjar eru einungis 
þremur stigum á eftir Englandi. Liðin mætast á 
þriðjudaginn 15. október en fyrri leik liðanna lauk 
einnig með jafntefli, 1-1, í Varsjá í Póllandi. Ekki 
missa af þessum tveimur risaslögum á Wembley.

Á laugardaginn verður einnig sýndur vináttu-
landsleikur Suður-Kóreu og Brasilíu sem fer fram í 
Seúl í Suður-Kóreu. Bæði liðin hafa tryggt sér þátt-
töku í lokakeppninni á næsta ári, Brasilía sem gest-
gjafi og Suður-Kórea með því að hafna í öðru sæti í 
öðrum Asíuriðlinum á eftir Íran. Suður-Kóreumenn 
æfa stíft um þessar mundir fyrir lokakeppnina og 
verður gaman að sjá léttleikandi lið þeirra taka á 
móti stórveldi Brasilíu, sigursælasta landsliði allra 
tíma. Leikurinn hefst kl. 10.55.

Allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á 
Stöð 2 Sport.

KEMST ENGLAND 
ÁFRAM Á HM?

Enska 
landsliðið 
fagnar marki á 
Wembley fyrr í 
sumar.
MYND/AFP


