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REDDA JÓLASVEINUNUM TIL BYGGÐA
SVEPPI OG VILLI
Félagarnir Sveppi og Villi standa í 
ströngu á aðventunni enda fá þeir 
það ábyrgðarfulla hlutverk að koma 
jólasveinunum til byggða í tæka 
tíð svo þeir geti stungið einhverju 
skemmtilegu í skóinn hjá góðu 
börnunum.

Sveppi og Villi leita að jólasvein unum er 
skemmtileg þáttaröð fyrir krakka sem hefur 
göngu sína 11. desember, daginn áður en fyrsti 
jólasveinninn, Stekkjastaur, kemur til byggða.
„Þetta verða stuttir jólaþættir sem ganga út 
á það að reyna að koma jólasveinunum til 
byggða á réttum tíma svo þeir nái að gefa 
börnum þjóðarinnar í skóinn. Þáttur um 
viðkomandi jólasvein verður sýndur daginn 
áður en hann kemur til byggða,“ segir Sverrir 
Þór Sverrisson, eða Sveppi, en í þáttunum 
þurfa þeir Sveppi og Villi vinur hans að leysa 
úr ýmsum vandamálum sem koma upp. „Til 
dæmis hefur Skyrgámur verið erfiður því 
hann hefur verið með svo mikið mjólkuróþol. 
Bjúgnakrækir situr saklaus í fangelsi fyrir 
bjúgnaþjófnað,“ útskýrir Sveppi en svo eru 
aðrir sveinar sem gleyma sér alveg. „Við 
þurfum til dæmis að sækja einn áður enn 
hann flýgur til Tenerife í sólina,“ segir hann 
glaðlega. En af hverju eru þeir valdir til 
starfans? „Það er pínu leyndó sem kemur í 
ljós í síðasta þættinum. En það snýst um að 
maður þarf að trúa.“ 
Sveppi segist aðeins vera farinn að huga að 
jólunum en þó ekkert af viti. Helsta verkefni 
hans fyrir jólin er að skreyta húsið að utan. 
„Mér finnst það reyndar dálítið ójafnt. Konan 
mín skreytir inni og ég er settur í að skreyta 
úti sem er mikið flóknara. Það eru miklu fleiri 
sem sjá skreytingarnar og því þarf það að 
vera vel gert og maður þarf að vanda sig,“ 
segir Sveppi sem leggur metnað í að hafa 
húsið fallega skreytt fyrir jólin.

Meðfram þáttagerð og jólaskreytingum 
reynir Sveppi að sinna bókinni sinni, Stuðbók 
Sveppa, sem er nýkomin út. „Þetta er bók 
fyrir krakka á aldrinum fimm til tólf ára sem 
hafa gaman af því að leika og skemmta sér. 
Fyrir krakka sem vilja prófa öðruvísi hluti 
og fara aðeins út fyrir boxið,“ lýsir Sveppi. 
Villi vinur hans stendur líka í bókaútgáfu 
og hefur gefið út bókina Vísindabók Villa. 
Sveppi segir enga samkeppni ríkja milli 
þeirra vinanna. „Við lítum frekar á þetta 
sem samvinnu. Þetta eru mjög ólíkar 
bækur. Vísindabókin er uppfull af alls 
konar fróðleik sem Villi hefur mikla þörf 
fyrir að koma út í kosmósið, svipað og Villi í 
þáttunum mínum. Mín bók er hinn anginn af 
þessu. Þar er bull og vitleysa, brandarar, grín 
og leikir,“ segir Sveppi og telur þetta 
afar fína blöndu.
Þeir Sveppi og Villi verða 
einhverja daga fram að 
jólum í Hagkaup að 
árita bækur sínar. „Þar 
hittum við krakkana 
og þá fyrst kemst 
maður í stuð og 
jóla skap,“ 
segir 
Sveppi 
glaður í 

SVEPPI OG VILLI LEITA AÐ JÓLASVEINUNUM

HEFST 11. DESEMBER KL. 18.00

Stórskemmtileg mynd fyrir alla 
fjölskylduna um félagana Sveppa, 

Villa og Góa sem lenda í sínu stærsta 

ævintýri til þessa. Óprúttnir náungar 

stela skápnum úr herberginu hans 
ALGJÖR SVEPPI OG TÖFRASKÁPURINN

JÓLADAG KL. 18.55

STÓRKOSTLEGT ÆVINTÝRISTÓRKOSTLEGT ÆVINTÝRI
Á JÓLADAGÁ JÓLADAG Sveppa en þeir vita ekki að vinkona hans, 

Ilmur, er föst í skápnum, sem sannarlega er 

töfraskápur. Sveppi, Villi og Gói leggja allt í 

sölurnar til að bjarga Ilmi úr klóm ræningjanna 

og endurheimta töfraskápinn.



Kolbrún Björnsdóttir 
stýrir spjallþætti á 
Stöð 2 á miðviku dags-
kvöldum. Hún verður með 
áhorfendum allt til jóla 
en gefur sér góðan tíma í 
jólaundir búninginn.

„Það væri vel hægt að skrifa 
heila bók um jólin mín,“ segir 

sjónvarpskonan Kolla sem sýnir 
fyrirhyggju fyrir hátíðarnar.

„Ég skipulegg allt sem tengist 
jólagjafa kaupum í Excel-skjali og 

geri dálka fyrir hugmyndir og hvað 
ég kaupi, hvað búið er að kaupa, pakka 

inn og afhenda. Þannig gleymi ég engri 
gjöf.“

Kolla heldur jólin með manni sínum, 
móður og þremur börnum þeirra hjóna en 
uppkomin stjúpdóttir hennar býr norðan 
heiða.
„Við njótum þess að vera saman í 
rólegheitum og erum að skapa okkar eigin 
jólahefðir. Ein þeirra er að hafa lokið öllum 
jólaundirbúningi og tiltekt á Þorláksmessu 
og þá kveikjum við upp í arninum á 
Þorláksmessukvöld og horfum saman á 
jólamynd. Það er yndislegt að eiga ekkert 

eftir á aðfangadag annað en að vakna saman 
og bíða jólanna í ró og friði. Þá eldum við 
jólalega súpu og bjóðum gestum sem koma 
með jólapakka upp á súpu og konfekt í 
stresslausu andrúmslofti,“ segir hún.
Fyrir jólin í fyrra fór Kolla á námskeið til 
að læra að baka Sörur og þær ætlar hún 
að baka aftur á aðventunni nú, sem og 
lakkrístoppa fyrir soninn.
„Ég kaupi líka stundum tilbúið smá köku deig 
til að henda í ofninn og fá góða lykt í húsið,“ 
segir Kolla sem leggst yfir flókin púsluspil á 
hverjum jólum og nagar kalt hangikjöt með.
„Stundum fæ ég púsluspil í jólapakka 
en yfirleitt slæ ég varnagla við að það 
gerist ekki og kaupi mér púslið sjálf. 
Þá legg ég undir mig borðstofuborðið 
eftir hátíðarverðinn á aðfangadagskvöld 
og keppist við að ljúka púslinu áður en 
gamlárskvöld rennur upp.“
Kollu þykir mest um vert að gleðja börnin 
sín á jólunum og slaka á með fjölskyldunni 
þegar friður jólanna færist yfir.
„Mér finnst of mikil áhersla á veraldleg 
gæði á jólum og legg til að við leggjum meiri 
rækt við samveru og nánd. Við gætum til 
dæmis gert jólin meira andlega nærandi 
með því skrifa innihaldsrík jólabréf til 
ástvina okkar í stað gjafa sem oft er minni 
þörf á.“

KOLLA

MIÐVIKUDAGA KL. 20.35

ALLTAF PÚSLUSPIL 
Á JÓLUNUM„Það er yndislegt

að eiga ekkert eftir
á aðfangadag annað
en að vakna saman
og bíða jólanna
í ró og friði.“



HELLISBÚINN
JÓHANNES HAUKUR

Sunnudaginn 29. desember 
sýnir Stöð 2 upptöku af 
hinum bráðfyndna einleik 
Hellisbúanum sem sló 
eftirminnilega í gegn hjá 
íslenskum leikhúsgestum.

Jóhannes Haukur Jóhannesson 
fer á kostum í þessum frábæra 
einleik. Þetta er bráðfyndin 
sýn á nútíma femínisma, mjúka 
manninn og kynhvötina sem, 
ásamt túlkun á hversdagslegum 
staðreyndum í samböndum, gerir 
það að verkum að Hellisbúinn 
kitlar hláturtaugarnar og smýgur 

inn í hjartað. Hellisbúinn er 
eftir Bandaríkja manninn Rob 
Becker og var verkið frumsýnt 
í San Francisco árið 1991. 
Verkið hefur verið sýnt 
víða um heim við miklar 
vinsældir. Þessi uppfærsla 
er í þýðingu Sigurjóns 
Kjartanssonar og 
Rúnar Freyr Gíslason 
leikstýrir.

HELLISBÚINN

29. DESEMBER KL. 19.10

Laddi, eða Þórhallur Sigurðsson eins og hann heitir 
í þjóðskránni, var raunar einn af stofnendum 
Spaugstofunnar árið 1986. „Þá voru framleiddir fjórir 
þættir undir heitinu Spaugstofan. Svo hætti ég, fór í 
Gríniðjuna með Gísla Rúnari og fór að gera Heilsubælið. 
Spaugstofan hélt áfram án mín og fór að gera fasta 
vikulega þætti með góðum árangri,“ segir Laddi. Í upphafi 
var Pálmi Gestsson ekki í hópnum en hann gekk til liðs við 
Spaug stofuna árið 1989.
Spaug stofumenn hafa átt óvið jafnanlegu gengi að fagna 
enda hefur þáttur þeirra verið í gangi í Sjónvarpinu og 
síðan á Stöð 2 með hléum frá því í janúar 1989, þegar hann 
hóf göngu sína undir nafninu ’89 á stöðinni. Árið eftir hét 
hún ’90 af stöðinni og enn síðar Enn ein stöðin.
Laddi hefur eins og aðrir landsmenn fylgst með þeim 
félögum á skjánum í gegnum árin en fékk nú í haust loks 
að ganga til liðs við þá á ný. „Það er alveg frábært að vinna 
með Spaugstofumönnum. Stemningin á tökustað er alltaf 

góð. Það er rosalega gaman hjá okkur enda mikið grínað 
og hlegið,“ segir Laddi og bætir við að oft kvikni nýjar 

hugmyndir á tökustað sem þróist jafnvel í glænýja 
sketsa.
En urðu einhverjar breytingar á Spaugstofunni við 

komu Ladda? „Auðvitað breytist alltaf eitthvað 
þegar nýr maður kemur inn. Það koma fleiri 
hugmyndir fram og fleiri karakterar bætast í 
hópinn,“ segir Laddi og segist smellpassa inn í 

hópinn. „Enda erum við með mjög svipaðan 
húmor,“ segir hann glettinn.
Spaugstofan verður á sínum stað nk. laugardag 
á Stöð 2. Ladda þykir líklegt að þeir verði 

á jólalegum nótum líkt og þjóðfélagið enda 
endurspegla þættirnir oftar en ekki það sem 
er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. En 
er alltaf úr nægu að moða? „Það er misjafnt. 

Stundum er eitthvað lítið að gerast og þá er þetta 
erfiðara. Þá erum við bara með eitthvað léttara 
inni á milli.“
Milli jóla og nýárs, laugardaginn 28. desember, 
verður sérstakur hátíðarþáttur af Spaugstofunni 
þar sem birt verður brot af því besta með 
Spaugstofunni í vetur. „Ég get lofað því að hann 
verður góður,“ segir Laddi.

LADDIÁFRAM Í
SPAUGSTOFUNNI

SPAUGSTOFAN

LAUGARDAG KL. 19.35

ÓUPPLÝST LÖGREGLUMÁL

SUNNUDAGA KL. 20.30

Hinn ástsæli grínisti Laddi gekk til liðs við 
Spaugstofuna í haust og hefur lyft gríninu upp í 
nýjar hæðir á laugar dagskvöldum á Stöð 2. Laddi 
kann svo vel við sig með Spaugstofumönnum að 
hann verður með þeim áfram á nýju ári.

Á meðgöngunni vann Helga að gerð þáttanna 
Óupplýst lögreglumál, sem sýndir eru á Stöð 2, 
og var því með hugann nokkuð fjarri fæðingar- 
og ungbarnastússi. Nú sér dóttirin hins vegar 
til þess að Helga hugsar ekki um nokkuð annað 
og nýtur tímans í botn. „Hún er að taka vaxtar-
kipp núna og hangir bókstaflega á mér. Ég er 
farin að líta á það sem stórkostleg forréttindi 
að komast í sturtu og kann orðið dagskrána á 
FoodNetwork utan að,“ segir Helga. Hún ætlar 
að verja aðfangadegi með móður sinni, Margréti 
Ákadóttur, og sambýlismanninum, Reyni Erni 
Þrastarsyni. „Á mínu heimili hefur alltaf verið 
elduð gæs og hefur Reynir, sem er matreiðslu-
maður, glaður gengið inn í þá hefð. Hann skaut 
sína bráð í haust og mun elda hana eftir kúnst-
arinnar reglum. Í forrétt erum við með humar í 

UMKRIN
LISTAKO
Frétta- og dagskrárgerðar maðurinn 
Helga Arnardóttir heldur í fyrsta 
skipti jól með lítinn hvítvoðung upp 
á arminn en dóttir hennar, Margrét 
Júlía Reynisdóttir, kom í heiminn 
13. nóvember síðastliðinn. Jólin í ár 
verða því frábrugðin fyrri jólum.



GD 
KKUM

raspi sem er borinn fram með franskbrauði og 
kokteilsósu með þeyttum rjóma og svo endum 
við á ris à l´amande.“ 
Við taka svo fjölskylduboð í röðum sem enda hjá 
Ingunni, systur Helgu, á gamlárskvöld þar sem 
borðin svigna undan alls kyns smáréttum. „Ég 
er umkringd listakokkum sem kemur sér ein-
staklega vel þar sem ég kann varla að sjóða pyls-
ur.“ Helga segist þó nokkuð lunkin við að baka. 
„Ég er ekki svona dass-kona en kann að fara 
eftir uppskriftum. Ég hafði því hugsað mér að 
skella í smákökur ef ég get mögulega lagt barnið 
frá mér. Ég var meira að segja með háleitar hug-
myndir um að gera franskar makkar ónur en þá 
þyrfti ég nú örugglega að athuga með pössun 
enda nánast um dagsverk að ræða.“
Þáttaröð Helgu, Óupplýst lögreglumál, hóf 
göngu sína sunnudaginn 24. nóvember. Sama 
dag og dótturinni var gefið nafn. „Margrét í höf-
uðið á móðurömmunni og Júlía af því það er svo 
alþjóðlegt og rómantískt,“ segir Helga. Þættirn-
ir eru á dagskrá á sunnudagskvöldum klukkan 
20.20. Fjallað er um morð, bruna og bankarán 
sem aldrei hafa verið upplýst. Röðin telur sex 
þætti og verður sá síðasti sýndur á milli jóla og 
nýárs.



DAGSKRÁIN 8. – 14. DESEMBER
SUNNUDAGUR

8. DESEMBER
MÁNUDAGUR

9. DESEMBER
ÞRIÐJUDAGUR

10. DESEMBER

MIÐVIKUDAGUR
11. DESEMBER

Hið blómlega bú (2:6)
Stöð 2 kl. 19.50

Árni heimsækir bændur á 
Leirulæk, saltar nautatungu 
og fer með í reyk hjá Jóa á 
Heggstöðum, útbýr veiði-
samloku og fer á andaveiðar.

The Tunnel (2:10)
Stöð 2 kl. 21.00
Glæný, bresk/frönsk spennu-
þáttaröð frá framleiðendum 
Broadchurch. Breska og 
franska lögreglan þurfa að taka 
höndum saman til að klófesta 
hættulegan morðingja.

Homeland (10:12)
Stöð 2 kl. 21.50
Spennan 
magnast og núna 
er Brody á leið 
til Írans þar 
sem hann á 
að myrða 
háttsettan 
embættis-
mann.

Do No Harm (1:13)
Stöð 3 kl. 21.15

Spennandi þættir um tauga-
skurðlækninn Jason Cole sem 
breytist í ófreskju á hverju 
kvöldi. Cole hefur reynt að bæla 
hana niður en núna fær hann 
ekkert við hana ráðið.

Contagion
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.45
Magnaður og hörkuspennandi 
vísindatryllir með Matt Damon, 
Laurence Fishburne, Kate Wins-
let, Gwyneth Paltrow, Jude Law 
og Marion Cotillard.

Algjör Sveppi og dularfulla 
hótelherbergið
Krakkastöðin kl. 19.00

Frábær kvikmynd um þá 
Sveppa, Villa og Góa og ævin-
týri þeirra. Að þessu sinni liggur 
leið þeirra á hótel þar sem dul-
arfullir atburðir hafa átt sér stað.

Eitthvað annað (1:8)
Stöð 2 kl. 19.25

Lóa Pind Aldísardóttir fjallar 
um fólkið á bak við íslensk 
sprotafyrirtæki, fólk sem þorir 
að láta draumana rætast.

The Americans (12:13)
Stöð 2 kl. 22:05
Vandaðir spennuþættir sem 
gerast á tímum kalda stríðsins 
og fjalla um sovéska njósnara í 
Washington.

Astro Boy
Krakkastöðin
kl. 19.00
Skemmtileg 
teiknimynd 
með íslensku 
tali um strák 
með ótrúlega 
krafta.

Í eldhúsinu hennar Evu (8:9)
Stöð 3 kl. 20:10
Matgæðingurinn Eva Laufey 
Kjaran Hermannsdóttir deilir 
með áhorfendum uppskriftum 
og aðferðum við að galdra fram 
dýrindis mat í eldhúsinu.

Sælkeraferðin (2:8)
Gullstöðin kl. 21:15

Vala Matt ferðast í kringum 
Ísland og heimsækir sælkera 
og veitingahúsafólk sem bjóða 
upp á það allra besta og 
skemmtilegasta af íslenskum 
sælkeramat.

Limitless
Bíóstöðin kl. 15.00 og 20.15

Æsispennandi og stórgóð 
mynd Bradley Cooper, Anna 
Friel og Robert De Niro í 
aðalhlutverkum. 

Messan
Stöð 2 Sport 2 kl. 22.00
Gummi Ben og Hjörvar Hafliða 
fjalla um allt það helsta í leikjum 
helgarinnar í enska boltanum.

Á fullu gazi (3:8)
Stöð 2 kl. 20.15

Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir 
og Finnur Thorlacius stýra 
skemmtilegum bílaþætti með 
passlegum skammti af hraða, 
spennu og húmor.

The Mentalist (2:22)
Stöð 2 kl. 21.35
Lögreglan rann-
sakar morð á 
forritara og á 
sama tíma er 
Patrick Jane að 
eltast við Red John. 
Nýjar vísbendingar 
koma honum á 
sporið. 

Meistaradeild Evrópu
Stöð 2 Sport kl. 19.30
Lokaumferðin í riðlakeppni 
Meistaradeildarinnar. Meðal 
leikja kvöldsins er viðureign 
Manchester United og Shakthar 
Donetsk. 

Þriðjudagskvöld 
með Frikka Dór
Stöð 3 kl. 21.10

Friðrik Dór stjórnar fjölbreyttum 
og skemmtilegum þætti. Fjöldi 
góðra gesta mætir í þáttinn auk 
þess sem boðið verður upp á 
frábæra tónlist.

The Bourne Legacy
Bíóstöðin kl. 13.30 og 19.45
Spennumynd frá 2012 með 
Jeremy Renner, Rachel 
Weisz og Edward Norton í 
aðalhlutverkum.

Ísöldin 2
Krakkastöðin kl. 19.00
Manni, Dýri og Lúlli eru mættir 
aftur. Nú er aldeilis farið að hitna 
í kolun um hjá 
félögunum 
sem þurfa að 
finna sér ný 
heimkynni 
þegar jökl-
arnir bráðna.

Grey’s Anatomy (11:22)
Stöð 2 kl. 21.15

Næstsíðasti þátturinn fyrir jól. 
Matthew og Jackson neyðast 
til að vinna saman þegar þeir 
verða vitni að hræðilegu slysi og 
kunnuglegt andlit snýr aftur á 
spítalann.

Heimsókn (15:16)
Stöð 2 kl. 20.15
Sindri Sindrason kíkir í heim-
sókn á falleg heimili og spjallar 
við húsráðendur.

Kolla (9:14)
Stöð 2 kl. 20.40
Vandaður og fjölbreyttur 
spjallþáttur með Kollu Björns 
sem ætlar að spjalla við fólk 
úr öllum áttum um lífið og 
tilveruna.

Junior Masterchef (14:16)
Stöð 3 kl. 19.00
Skemmtileg matreiðslukeppni 
þar sem krakkar á aldrinum 8 
til 12 ára fá tækifæri til að heilla 
Masterchef-dómarana með 
gómsætum réttum.

Arrow (8:23)
Stöð 3 kl. 20.40
Spennandi þáttaröð 
um nútíma Hróa 
hött sem berst 
gegn glæpum 
og spillingu í 
skjóli nætur en 
viðheldur ímynd 
glaumgosans á 
daginn.

Sleepy Hollow (4:13)
Stöð 3 kl. 21.25

Æsispennandi þættir sem gerist 
í smábænum Sleepy Hollow 
þar sem barátta góðs og ills er 
háð. Þetta eru þættir sem hafa 
slegið í gegn hjá áhorfendum.

Óupplýst lögreglumál
Stöð 2 sunnudag kl. 20.30
Helga Arnardóttir fjallar um mál sem lög-
reglan hefur aldrei náð að leysa. Að þessu 
sinni fjallar hún um tvö bankarán, það fyrra 
frá 1984 og það síðara frá 1995.
Í febrúar 1984 réðst grímuklæddur maður 
inn bakdyramegin í útibú Iðnaðarbankans 
í Drafnarfelli og rændi uppgjöri dagsins því 
sem næst úr höndum afgreiðslustúlku. 
Rúmum áratug síðar, í desember 1995, réð-
ust þrír menn inn í útibú Búnaðarbankans 
á Vesturgötu og hótuðu starfsfólki bankans 
og viðskiptavinum með haglabyssu og hnífi . 
Þeir höfðu á brott með sér þrjár og hálfa 
milljón króna að núvirði. Þessi tvö bankarán 
verða til umfjöllunar í þættinum. Þá verður 
einnig fjallað um innbrot í útibú Landsbank-
ans á Borgarfi rði eystri um verslunarmanna-
helgina 1991. Þjófurinn braust inn í bankann 
og rændi öllu lausafé en engin vitni voru að 
innbrotinu og það hefur aldrei verið upplýst.



FIMMTUDAGUR
12. DESEMBER

FÖSTUDAGUR
13. DESEMBER

LAUGARDAGUR
14. DESEMBER

Super Fun Night (8:17)
Stöð 3 kl. 20.30

Gamanþáttaröð um þrjár 
frekar klaufalegar vinkonur 
sem eru staðráðnar í að láta 
ekkert stöðva sig í leit að fjöri á 
föstudagskvöldum.

Logi í beinni (13:15)
Stöð 2 kl. 19.50
Laufléttur og skemmtilegur 
spjallþáttur í umsjá Loga 
Bergmanns. 

Special Forces
Stöð 2 kl. 22.05
Spennumynd með Diane 
Kruger og Djimon Hounsou 
í aðalhlutverkum. Talíbanar í 
Afganistan ræna fréttakonu og 
sérsveit er send út til að freista 
þess að bjarga henni.

Strike Back (4:10)
Stöð 3 kl. 22.20
Bresk spennu-
þátta röð um 
liðsmenn 
sérsveitar innar 
bresku leyni-
þjónustunnar 
MI6 sem sendir 
eru til að vinna 
hættuleg 
verkefni um víða 
veröld.

The Descendants
Bíóstöðin kl. 14.45 og 20.05

Mögnuð mynd sem hlaut 
Óskarsverðlaun fyrir handrits-
gerð. George Clooney leikur 
aðal hlutverkið.

Contraband
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.45
Endurgerð íslensku myndarinnar 
Reykjavík Rotterdam með Mark 
Wahlberg í aðalhlutverki en 
þetta er ekta spennutryllir úr 
smiðju Baltasars Kormáks sem 
enginn má láta framhjá sér fara.

Öskubuska
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg teiknimynd með 
íslensku tali þar sem klassískt 
ævintýri er fært í nýjan búning.

Veistu hver ég var?
Gullstöðin kl. 20.35
Laufléttur og stórskemmtilegur 
spurningaþáttur í umsjá Sigga 
Hlö og mun andi níunda 
áratugarins vera í aðalhlutverki.

Magic Mike
Stöð 2 kl. 21.20

Skemmtileg mynd með 
Channing Tatum og Matthew 
McCon aughey í aðalhlutverkum. 
Myndin fjallar um ungan mann 
sem vinnur sem strippari á 
kvöldin en dreymir um annað líf.

Centurion
Stöð 2 kl. 23.10
Hasar- og ævintýramynd frá 2010 
með Michael Fassbender og 
Dominic West í aðalhlutverkum. 

Don’t Trust the B... 
in Apt. 23 (8:19)
Stöð 3 kl. 20.05

Gamanþættir um tvær ólíkar 
stelpur sem leigja saman í 
New York. Önnur er saklaus 
smábæjar stelpa en hin er 
siðblind partígella.

Dark Blue (1:10)
Stöð 3 kl. 20.55
Spennuþáttaröð með Dylan 
McDermott í aðalhlutverki. 

The Brothers Bloom
Stöð 3 kl. 21.40
Gamanmynd með Rachel 
Weisz, Adrien Brody og Mark 
Ruffalo í aðalhlutverkum. 
Bloom-bræðurnir eru klókir 
svikahrappar sem ætla að setja 
upp eina stóra svikamyllu áður 
en þeir hætta.

Moneyball
Bíóstöðin kl. 13.10 og 19.50
Mögnuð mynd sem byggð 
er á ótrúlegri sannri sögu. 
Aðalhlutverkin leika Brad Pitt  
og Jonah Hill.

The Dark Knight Rises
Bíóstöðin kl. 22.00 og 04.30

Stórmynd með Christian 
Bale og Anne Hathaway í 
aðalhlutverkum. Nýtt illmenni 
veldur ógn og skelfingu í 
Gotham-borg og Batman 
ákveður að snúa aftur.

Hetjur Valhallar - Þór
Krakkastöðin kl. 19.00
Frábær teiknimynd í fullri lengd 
fyrir alla fjölskylduna.

Hátíðarstund með Rikku (2:4)
Stöð 2 kl. 20.15

Rikka forvitnast um af hverju 
við setjum skóinn í gluggann 
og matarbloggarinn Albert 
Eiríksson útbýr gómsæta hnetu-
steik með heimatilbúnu meðlæti.

Person of Interest (18:22)
Stöð 2 kl. 21.10
Reese og Finch komast að 
því að gamall spilafíkill er í 
bráðri hættu og reyna að grípa 
í taumana áður en það er um 
seinan.

Five Minutes of Heaven
Stöð 2 kl. 22.45
Stórgóð mynd 
með Liam Neeson 
og James Nesbitt 
í aðalhlutverkum. 
Hún fjallar um 
fyrrverandi 
liðsmann öfga-
sambands 
mótmælenda á Norður-Írlandi 
sem nú þarf að standa augliti til 
auglitis við bróður manns sem 
hann myrti fyrir 25 árum.

Ben and Kate (1:16)
Stöð 3 kl. 18.35
Bandarísk gamanþáttaröð um 
kærulausan náunga sem flytur 
inn til systur sinnar sem er alltaf 
með allt sitt á hreinu.
 

The X Factor (23:26)
Stöð 3 kl. 19.40 
Það styttist í úrslitastundina og 
núna eru bara þeir bestu eftir. 
Þættirnir eru sýndir innan við 
sólarhring eftir frumsýningu í 
Bandaríkjunum.

Scent of a Woman
Bíóstöðin kl. 11.15 og 17.25
Toppmynd frá 1992 sem færði 
Al Pacino Óskarsverðlaunin 
fyrir aðalhlutverkið. Hann leikur 
fyrrverandi ofursta sem er bæði 
blindur og geðstirður en langar 
að skella sér til New York og 
sletta þar ærlega úr klaufunum.

Bad Teacher
Bíóstöðin kl. 22.00

Geggjuð gamanmynd með 
Cameron Diaz í hlutverki afar 
vanhæfs skólakennara sem þarf 
að takast á við ýmsar áskoranir.

Hæðin (2:9)
Gullstöðin kl. 19.00
Þrjú gerólík pör hanna og inn-
rétta frá grunni þrjú falleg hús á 
Arnarneshæðinni.

Philadelphia
Bíóstöðin kl. 13.20 og 18.25
Áhrifamikil Óskarsverðlauna-
mynd með Tom Hanks, Denzel 
Washington og Antonio 
Banderas í aðal hlut verkum um 
lögfræðing sem þarf að takast 
á við sína eigin fordóma sem 
og samfélagsins þegar hann 
greinist með alnæmi.

Steindinn okkar (2:8)
Gullstöðin kl. 22.10
Steindi Jr. kitlar hlátur taugar 
áhorfenda og fær fjölmarga 
þjóðþekkta Íslendinga til liðs við 
sig.

Spurningabomban (2:21)
Gullstöðin kl. 20.25

Allir bestu íslensku þættirnir 
eru í boði á Gullstöðinni. Logi 
Bergmann stýrir skemmti legum 
spurningaleik í Spurninga-
bombunni.

Félagarnir Sveppi og Villi fá 
veður af því að jólasveinarnir 
séu illa í stakk búnir til að takast 
á við skyldur sínar sökum 
veikinda, persónulegra aðstæðna 
eða annarra tilfallandi ástæðna. 
Sveppi og Villi taka þá upp á sína 
arma og verða að taka á honum 
stóra sínum svo að börn þessa 
lands fái það sem þeim ber.

Sveppi og Villi leita 
að jólasveinunum
Stöð 2 kl. 07.00 og 17.45
Krakkastöðin kl. 08.00, 
12.00 og 16.00



Tónlist skipar 
veglegan sess í 
hátíðar dagskránni á 
Stöð 2. Sunnudaginn 
fyrir jól verður 
frumsýnd heimildar-
myndin Okkar menn 
í Havana þar sem 
fylgst er með Sigurði 
Guðmundssyni og 
Memfismafíunni 
vinna að nýrri 
plötu í Havana á 
Kúbu. Í myndinni 
er fylgst með öllu 
upptökuferlinu 
ásamt því að sjá 
ljóslifandi hina litríku og heillandi borg Havana.

Á aðfangadagskvöld, strax að lokinni beinni 
útsendingu frá aftansöng í Grafarvogskirkju, 
verður sýnd upptaka frá einstökum jólatónleikum 

sem systkinin KK og Ellen héldu í Eldborg í fyrra. 

Þau syngja og spila mörg okkar ástsælustu jólalög, 

íslensk og erlend, og seilast einnig 
í lög úr lagasjóði sínum, bæði ný 
og gömul. Góðir gestir koma fram 
á tónleikunum og má 
þar nefna Mugison, 
Magnús Eiríksson, 
Elínu Ey og Pikknikk. 
Tónlistarstjóri er 
Eyþór Gunnarsson.
Á nýársdag 
verður síðan sýnt 
frá glæsilegum 
minningartónleikum 
sem voru haldnir til 
heiðurs Elly Vilhjálms 
í Laugardalshöllinni. 
Einstakur ferill Ellyjar 
var rifjaður upp í máli 

og myndum, með tónlist og ýmiss 
konar myndskeiðum, nýjum og 
gömlum. Laugardalshöllinni var 
breytt í tímavél og gestir hurfu 
aftur til 6. og 7. áratugarins í eina 

kvöldstund. Guðrún Gunnars, einn helsti merkisberi 

minningar Ellyjar síðastliðin ár skipaði veigamikið 

hlutverk í tónleikahaldinu.

RISASTÓRI RISASTÓRI 
JÓLAÞÁTTURINNJÓLAÞÁTTURINN
Logi Bergmann tekur á móti fjölda 
góðra gesta og tónlistarmanna í 
árlegum jólaþætti sínum á Stöð 2. 
Sjálfur er hann mikið jólabarn og heldur 
mest upp á íslensk jólalög og íslenska 
flytjendur. 

Árlegur jólaþáttur Loga í beinni ber yfirskriftina 
Risastóri jólaþátturinn og verður sýndur 20. des-
em ber á Stöð 2. Ekkert verður til sparað frekar en 
venjulega. Fjöldi góðra gesta kemur í heimsókn og 
líkt og í fyrri jólaþáttum mun tónlistin skipa stóran 
sess. Sjálfur er Logi Bergmann mikið jólabarn 
og árlegur jólaþáttur hans er vandræðalega stór 
að hans sögn. „Þetta er fimmta árið í röð sem 
við höfum svona jólaþátt og við reynum alltaf að 
gera meira en við ráðum við. Ég geri ráð fyrir um 
20 gestum en venjulega er ég með þrjá gesti í 
hverjum þætti. Síðan má gera ráð fyrir sex til sjö 
tónlistaratriðum, þannig að þetta verður rosalega 
gaman hjá okkur.“

Gamlar perlur á Þorláksmessu

Jólaþátturinn verður sýndur fjórum dögum fyrir 
aðfangadag og því gerir Logi ráð fyrir góðri 
jólastemningu í salnum. „Reyndar byrjum við að 
keyra upp jólastemninguna í þættinum á undan 
sem verður sýndur 13. desember, þannig að tveir 
síðustu þættirnir fyrir jólin verði miklir jólaþættir. 
Það er ekki alveg ljóst á þessu stigi hverjir koma 
fram í jólaþættinum en þó má greina frá því að 
Bubbi Morthens syngur þar auk systkinanna KK 
og Ellenar Kristjánsdóttur. Síðan skýrist þetta 
allt saman þegar nær dregur en ég get lofað 
skemmtilegum gestum og flytjendum.“
Á Þorláksmessu verður auk þess sýndur sérstakur 
þáttur þar sem búið er að klippa saman jólalög 
úr eldri þáttum Loga. „Á síðustu árum hafa 
safnast saman mörg skemmtileg jólalög sem 

flutt hafa verið í þættinum. Við erum að tala um 
flytjendur eins og Ríó tríó, Ragga Bjarna, Helgu 
Möller, Sigurð Guðmundsson og Baggalút. Þessir 
flytjendur, ásamt öðrum, flytja bæði eigin lög og 
lög eftir aðra.“

Léttur um jólin

Sem fyrr segir er Logi mikið jólabarn og eru 
íslensk jólalög og íslenskir flytjendur í mestu 
uppáhaldi. „Lagið Léttur um jólin með Ríó tríói 
er í miklu uppáhaldi hjá mér en það kom út 
á plötunni Jólastjörnur, árið 1976, sem var 
mikið spiluð á æskuheimili mínu. Það var 
skemmtileg stund þegar ég fékk þá félaga 
til mín og þeir tóku lagið í þættinum hjá mér 
enda lengi verið draumur minn. Ég hlustaði 
einnig mikið á jólaplötu Brunaliðsins, Með 
eld í hjarta, þegar ég var barn. Af nýlegra 
efni má nefna Sigurð Guðmundsson en 
ég er ofsalega hrifinn af honum. Hann 
gaf út jólaplötu fyrir fáeinum árum sem er 
strax orðin sígild í huga mínum. Svo má 
ekki gleyma Björgvini Halldórssyni sem á 
örugglega 100 jólalög sem eru stór hluti af 
jólum landsmanna.“
Þátturinn Logi í beinni fer í frí eftir áramót 
og tekur þá við spurningaþátturinn vinsæli 
Spurningabomban. „Þátturinn verður með 
svipuðu sniði og undanfarin ár þótt einhverjar 
nýjungar muni hugsanlega bætast við. Við 
höldum þó þessu klassíska og þannig verður 
Rúnar Freyr til dæmis á sínum stað. Við byrjum 
strax eftir áramót með Áramótabombuna sem er 
nokkurs konar áramótauppgjör okkar. Þá verða 
fleiri gestir en venjulega og árinu skipt í hluta. 
Þetta verður stærsti bombuþáttur ársins.“

RISASTÓRI JÓLAÞÁTTURINN

20. DESEMBER KL. 19.50

l k l d il t i i kvöldstund Guðrún Gunnars einn helsti merk

FAGRIR TÓNAR YFIR HÁTÍÐIRNAR



Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir er annar 
stjórnenda þáttarins Á fullu gazi á Stöð 2 á 
þriðjudagskvöldum. Hún er sjálf vön því að 
vera á fullu gazi um jólin. 

„Ég er óskipulagðasta manneskja í heimi og vakna 
yfirleitt alltof seint á aðfangadag eða ríf mig upp 
grútsyfjuð klukkan átta því ég hef ekki keypt eina 
einustu jólagjöf. Svo tekur við stefnulaust ráf í óðagoti 
um miðbæinn sem færist yfir í verslunarmiðstöðvarnar 
þegar búið er að loka á Laugaveginum og þetta er 
alltaf svona, sama hvað ég ætla að vera tímanlega,“ 
segir Sigríður Elva.
Sigríður á minningu um sig hlaupandi í Hagkaupum 
sem síðastri búða var lokað á aðfangadag og með allt 
í fári. 
„Svo húrra ég mér heim eftir búðarápið, klæði mig í 
jólaföt og elda eitthvað, því sem grænmetisæta kem 
ég með eigin mat í jólamat til mömmu og pabba.“

Alltaf geitaostur á jólunum

Þegar haustar byrjar Sigríður Elva að lesa sér til um 
jólamat og leita sér hugmynda. „Ég hef enn ekki náð 
að skapa mér matarhefð um jólin en geitaostur kemur 
þó alltaf við sögu. Síðast gerði ég geitaostaköku og 

langar að gera hana aftur núna fyrir jólin á meðan 
aðalrétturinn kemur á óvart. Margar grænmetisætur 
líta á hnetusteik sem hinn eina sanna jólamat en 
mér finnst á henni of mikill hippaheilsubragur og 
hnetusteik álíka hátíðleg og kjöthleifur á virkum degi,“ 
segir Sigríður Elva sem á aðventunni bakar í gríð og 
erg og segir að jólin séu besta afsökunin til að baka 
sætabrauð.
„Ilmur af jólabakstri er hluti af jólastemningunni. Ég 
er mikið jólabarn þótt mig skorti trúarlega tengingu 
við hátíðina og þykir notalegt þegar hraður taktur 
þjóðfélagsins hægist og kyrrðin tekur við. Eftir 
stresskast aðfangadags upplifi ég því verðskuldað 
spennufall og get verið slök í náttfötum að éta konfekt 
næstu daga.“
Fram undan eru fyrstu jól Sigríðar Elvu sem móður.
„Dóttirin er enn svo lítil að hún mun varla hafa gaman 
af því að taka upp jólapakka og ég er mun spenntari 
fyrir pökkunum hennar en hún. Mér þykja jólin 
spennandi með augum barnsins og hlakka til þegar 
hún fer að hafa vit á þessu öllu. Móðurhlutverkið 
breytir öllu og nú get ég sennilega ekki leyft mér að 
hlaupa um búðir á taugum með litla viðhengið með 
mér.“

VERÐSKULDAÐ
SPENNUFALL

Á FULLU GAZI

ÞRIÐJUDAGA KL. 20.10



Brú
verður að

HÓMER MÆTIR MEÐ JÓLASKAPIÐ

göngum
Atburðir á Eyrarsundsbrúnni færast ofan í 
Ermarsunds göngin þegar dansk-sænska 
spennuþáttaröðin Brúin lifnar við í örmum 
breskra og franskra sjónvarpsframleiðenda.

THE TUNNEL

SUNNUDAGA KL. 21.00

The Tunnel hóf göngu sína á Stöð 
2 síðastliðinn sunnudag. Hálfur 
búkur fransks stjórnmálamanns 
og neðri hluti breskrar vændiskonu 
finnast í Ermarsundsgöngunum á 
landamærum Frakklands og Bretlands. 
Rannsóknarlögreglumenn frá báðum löndum 
þurfa að vinna að málinu í sameiningu og finna 
raðmorðingjann sem er í krossferð til að varpa 
ljósi á ýmis samfélagsleg vandamál sem varða 
bæði löndin.
Söguþráðurinn er aðdáendum dansk-sænsku 
Brúarinnar að góðu kunnur enda er The Tunnel 
ensk-frönsk endurgerð á Brúnni, heimfærð upp á 
enskt og franskt mannlíf, menningu og staðhætti.
Í aðalhlutverkum eru breski leikarinn Stephen 

Glæný þáttaröð af The Simpsons hefur 
göngu sína á Stöð 2 á milli jóla og nýárs. 
Fyrsti þátturinn er bráðfyndinn jólaþáttur 

sem sýndur verður 27. desem-
ber. Springfield breytist í mikinn 
jólabæ eftir að geislavirk efni leka 
úr kjarnorkuveri bæjarins og 
snjór leggst yfir hann. Túristarnir 
streyma til bæjarins og Marge 
ákveður að opna heimili sitt 

ókunnugum gegn vænni þóknun.
Þetta er 25. þáttaröðin um Hómer 

og alla hina furðufuglana 
í Springfield og vinsældir 
þáttanna dvína ekkert. 
Simpson-fjölskyldan er fasta-
gestur á heimilum um víða 
veröld en þættirnir eru sýndir í 
meira en 180 löndum og er talið 
að engin bandarísk þáttaröð fái 
eins mikið áhorf á heimsvísu.

THE SIMPSONS

HEFST 27. DES. KL. 19.20

í 
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„Franskur alvarleiki pirrar
mig stundum og ég elska
að fá Englendinga til
að hlæja.“
Clémence Poésy

ER FRAMUNDAN
LOKAUPPGJÖRIÐ

Dillane, sem margir muna eftir úr Game of Thrones, og franska 
þokkagyðjan Clémence Poésy. Bæði heilluðust af pólitískum 
söguþræði þáttanna.
„Vissulega eru tungumálalandamæri á milli Frakka og 
Englendinga sem valda erfiðleikum í samskiptum þjóðanna. 
Við Stephen smullum hins vegar strax saman þótt við séum 
ekki af sömu kynslóðinni og bakgrunnur okkar sé ólíkur,“ 
segir Clémence um samstarf þeirra Stephens.

Kann ekki að ljúga

Í þáttunum spreytir Clémence sig á hlutverki Elise sem er 
með Asperger-heilkenni.
„Elise er lokuð en einlæg sem barn. Hún gengur hreint til 
verks í kynlífi og pikkar upp menn á bar til að sofa hjá. Elise 
kann ekki að ljúga og þegar þannig er í pottinn búið lendir 
fólk í skrýtnum félagslegum aðstæðum þar sem varla er hægt 
að byggja upp sambönd við neinn, því mest af daglegu tjatti 
okkar byggist á lygum þegar við látum eins og allt sé betra 
en það er,“ segir Clémence.
Stephen Dillane heillaðist af áleitnum, erfiðum og 
pólitískum spurningum sem varpað er fram í þáttunum.
„Þættirnir sýna evrópska dystópíu eða helvíti 
með óvenjulegri nálgun og er engu líkara en að 
handritshöfundar hafi troðið atvinnuleysi, umhverfismálum, 
efnahagskreppunni, málum innflytjenda og fleiru ofan í 
kokið á einhverjum sem reynist vera fjöldamorðingi,“ segir 
Dillane og er ánægður með útkomuna.
„Ég hafði áhuga á að vinna með Frökkum sem 
reyndist ánægjulegt. Þjóðirnar eru með ólíkar áherslur í 
kvikmyndagerð og það er spennandi að sjá hvernig menning 
okkar og þjóðlíf er fléttað saman.“
Charlotte Gainsbourg syngur upphafslagið þrúgandi röddu.
„Franskur alvarleiki pirrar mig stundum og ég elska að fá 
Englendinga til að hlæja,“ segir Clémence sem birtist ómáluð í 
þáttunum, fyrir utan bólu- og baugahyljara.
„Það gerir Elise áhugaverðari en mér hefur þótt óþægilegt 
þegar fjölmiðlamenn segja mig hugrakka fyrir vikið og tel mig 
kannski hafa gert heimskuleg mistök,“ segir Clémence hlæjandi. 
Báðum finnst hressandi að söguþráðurinn snúist um vináttu en 
ekki ástarsamband karls og konu.
„Það er ekki nóg skrifað um vináttu karla og kvenna og 
greinilegt að efnistök í sjónvarpsþáttum taka nú nýja stefnu. 
Farið er að höfða til greindar áhorfenda sem í síauknum mæli 
njóta sjónvarpsefnis þar sem öll tungumál eru töluð.“

Einn vinsælasti erlendi þáttur Stöðvar 
2 undanfarin ár, The Mentalist, 
snýr aftur á dagskrá í desember og 
verður sýndur á þriðjudagskvöldum 
í vetur eftir að hafa verið sýndur á 
sunnudagskvöldum undanfarin ár.
Ástralski leikarinn Simon Baker leikur 
aðalhlutverkið í þáttunum en þetta 
er sjötta árið sem hann er í hlutverki 

hins bráðgáfaða Patricks Jane. Hann 
notar einstaklega skarpa athyglisgáfu 
sína til að aðstoða lögregluna við að 
leysa flókin mál en á sama tíma eltist 
hann við manninn sem myrti eiginkonu 
hans og dóttur. Morðinginn gengur 
undir nafninu Red John og má segja 
að eltingarleikurinn við hann hafi verið 
rauði þráðurinn í þáttunum allt frá 

byrjun. Í þessari þáttaröð kemst Jane 
loks að því hver Red John er í raun og 
veru.
Sjálfur segir leikarinn að hann hafi ekki 
viljað vita of mikið. „Ég passaði mig 
á því að lesa ekki handrit þáttanna 
langt fram í tímann til að viðhalda 
spennunni,“ segir Baker. 

The Mentalist snýr aftur og verður 
á dagskrá á þriðjudagskvöldum.

Danska þáttaröðin Lærkevej sló í gegn hjá 
áhorfendum Stöðvar 2 sl. sumar. Núna er að 
hefjast ný þáttaröð um skrautlega íbúana 
á Lærkevej en fyrsti þátturinn er á dagskrá 
miðvikudaginn 4. desember.
Lærkevej er stórskemmtileg þáttaröð með 
blöndu af gamni og kolsvartri alvöru. Hún 
fjallar um þrjú systkin sem þurftu að flýja frá 
Kaupmannahöfn eftir að hafa lent upp á kant 
við eiturlyfjamafíu. Þau neyddust til að losa 
sig við lík og fara huldu höfði. Þau fundu sér 
felustað í rólegu úthverfi þar sem allt virtist 
slétt og fellt á yfirborðinu. En íbúarnir við 
Lærkevej eru skrautlegir og búa sjálfir allir yfir  
leyndarmálum. 
Í fyrsta þættinum bankar lögreglan upp á hjá 
íbúum við götuna og það getur bara endað 
með ósköpum.

Lærkevej-þættirnir vöktu athygli vestur yfir 
haf og hefur NBC-sjónvarpsstöðin keypt 
framleiðslurétt þáttanna. Bandarísk útgáfa 
mun því verða framleidd undir heitinu 
Park Road. Framleiðsluteymi Park Road 
verður það sama og stóð að þáttunum um 
mafíufjölskylduna The Sopranos.

LEYNDARMÁL OG LYGAR
á á
að 

Á LÆRKEVEJ

LÆRKEVEJ

MIÐVIKUDAGA KL. 21.10

THE MENTALIST

ÞRIÐJUDAGA KL. 21.30



DAGSKRÁIN 15. – 21. DESEMBER
SUNNUDAGUR

15. DESEMBER
MÁNUDAGUR
16. DESEMBER

ÞRIÐJUDAGUR
17. DESEMBER

The Tunnel (3:10)
Stöð 2 kl. 21.00

Bresk/frönsk spennusería. Núna 
er lögreglan í kapphlaupi við 
tímann eftir að morðinginn lætur 
til skarar skríða á ný.

Hið blómlega bú (3:6)
Stöð 2 kl. 19.50
Árni heldur á síldveiðar á 
Faxaflóa, saltar síld í tunnu 
og heitreykir ferska síld sem 
hann ber fram ásamt ofnsteiktu 
grænmeti og kartöflusalati.

Óupplýst lögreglumál (4:6)
Stöð 2 kl. 20.30
Helga Arnardóttir fjallar um 
mál tvítugs manns sem lést 
á skemmtistaðnum Þórscafé 
árð 1974 og morðið á Gunnari 
Tryggvasyni leigubílstjóra árið 
1968.

Homeland (11:12)
Stöð 2 kl. 21.50

Næstsíðasti þátturinn í þriðju 
þáttaröð. Brody þarf að gera 
upp við sig hvort hann heldur 
áfram að vinna fyrir CIA eða 
snýst á band með gömlum 
félögum.

Offspring (1:22)
Stöð 3 kl. 19.45
Áströlsk þáttaröð sem unnið 
hefur til fjölda verðlauna þar í 
landi. Nina er fæðingar læknir 
sem gengur allt í haginn … ef 
ástin er undanskilin.

Neyðarlínan 
Gullstöðin kl. 20.25
Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir 
fylgir eftir sögum 
fólks sem 
hringt hefur í 
Neyðarlínuna 
af ýmsum 
ástæðum.

The Young Victoria
Bíóstöðin kl. 13.25 og 20.15
Dramatísk stórmynd um Viktoríu 
drottningu á Englandi, leið 
hennar á valdastól og ekki síst 
farsælt ástarsamband hennar 
við Albert prins.

Í eldhúsinu hennar Evu (9:9)
Stöð 3 kl. 20.05

Sérstakur jólaþáttur hjá Evu 
Laufeyju sem matreiðir kalkúna-
bringur með ljúffengu meðlæti.

Hostages (12:15)
Stöð 2 kl. 21.10
Síðasti þátturinn 
fyrir jól í þess-
ari mögnuðu 
spennu seríu. 
 Brian ætlar 
að koma upp 
um Duncan en 
óvæntar fréttir 
setja allt úr 
skorðum.

The Americans (13:13)
Stöð 2 kl. 22.00
Philip og Elizabeth er gert að 
vera viðstödd fund sem gæti 
reynst þeim hættulegt í loka-
þætti þessarar fyrstu þáttaraðar. 
Á sama tíma færist Stan sífellt 
nær því að hafa upp á þeim.  

Mannshvörf á Íslandi (3:8)
Gullstöðin kl. 20.10
Vönduð íslensk þáttaröð þar 
sem Helga Arnardóttir tekur til 
umfjöllunar mannshvörf hér á 
landi undanfarna áratugi. 

Glee (8:22)
Stöð 3 kl. 20.30
Krakkarnir í Glee-
klúbbnum eru 
komnir í jólaskap 
og Rachel, Kurt 
og Santana fara að 
vinna fyrir jólasvein-
inn í verslunarmið-
stöð í New York.

Dumb & Dumber
Bíóstöðin kl. 14.25 og 20.05
Frábær gamanmynd með Jim 
Carrey og Jeff Daniels í aðal-
hlutverkum. Ein allra besta 
mynd Farrelly-bræðra.

Taken 2
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.40

Spennumynd með Liam Nee-
son í aðalhlutverki. Hann leikur 
fyrrverandi leyniþjónustumann 
sem berst við illmenni sem rænir 
eiginkonu hans og dóttur.

How I Met Your Mother (24:24)
Stöð 2 kl. 20.35

Það er komið að stóru stundinni 
í þessum frábæru gamanþátt-
um. Nú fá áhorfendur loks að sjá 
konuna sem hefur verið hulin í 
átta ár, barnsmóður Teds.

The Big Bang Theory (6:24)
Stöð 2 kl. 20.10
Vinsælasta gamanþáttaröð í 
heimi. Ofvitarnir Leonard og 
Sheldon vita nákvæmlega 
hvernig alheimurinn virkar en 
það nýtast þeim ekki í samskipt-
um við annað fólk.

Hart of Dixie (15:22)
Stöð 3 kl. 19.45

Rachel Bilson leikur ungan 
lækni sem neyðist til að taka 
að sér vinnu í smábæ þar sem 
lífi ð er allt öðruvísi en hún á að 
venjast.

Þriðjudagskvöld með 
Frikka Dór (5:24)
Stöð 3 kl. 21.10
Friðrik Dór og Ásgrímur Geir 
Logason leika á als oddi í þess-
um fjöruga skemmtiþætti.

Alvin og íkornarnir 3
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg mynd með íslensku 
tali. Alvin og hinir íkornarnir 
þurfa að spjara sig á eyðieyju 
eftir að hafa óvart fallið frá borði 
ásamt íkornastelpunum.

Time Traveler’s Wife
Bíóstöðin kl. 22.00 og 02.50
Rómantísk mynd með Eric Bana 
og Rachel McAdams í aðalhlut-
verkum.

Um land allt 
Gullstöðin kl. 20.05

Kristján Már 
Unnars son ferðast 

lands horna á 
milli og tekur 

púlsinn á mann-
lífi nu. Í þessum 
þætti fer Krist-
ján Már í leitir 
og réttir með 
Gnúpverjum.

MIÐVIKUDAGUR
18. DESEMBER

Kolla (10:14)
Stöð 2 kl. 20.35

Vandaður en fjölbreyttur spjall-
þáttur með Kollu Björns sem 
ræðir við fólk úr öllum áttum um 
lífið og tilveruna.

Lærkevej (3:12)
Stöð 2 kl. 22.00
Skemmtilegir danskir þættir 
um systkini sem ætluðu að fara 
huldu höfði í rólegu úthverfi 
en komast fljótt að því að allir 
nágrannarnir hafa eitthvað að 
fela.

Kalli á þakinu
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg mynd um furðu-
fuglinn Kalla sem býr uppi á 
þaki hjá Bróa litla og flýgur um 
með þyrluspaða.

Victoria’s Secret 
Fashion Show
Stöð 3 kl. 19.45
Upptaka frá 
einstakri tísku-
sýningu þar 
sem nokkrar 
af flottustu 
fyrirsætum 
heims sýna 
nýjustu undirfötin 
frá Victoria's 
Secret.

Arrow (9:23)
Stöð 3 kl. 21.05
Draugar fortíðar ásækja Oliver 
í síðasta þættinum fyrir jólafrí. 
Oliver er byrlað eitur en Felicity 
þarf að taka erfiða ákvörðun í 
von um að bjarga honum.

Notting Hill
Bíóstöðin kl. 14.35 og 19.55

Hugh Grant og Julia Roberts í 
rómantískri gamanmynd sem 
stendur ávallt fyrir sínu.



Never Let Me Go
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.45
Bresk kvikmynd sem hefur 
hlotið góða dóma. Aðal hlut-
verkin leika Keira Knigthley, 
Carey Mulligan og Andrew 
Garfield.

Enski deildarbikarinn
Stöð 2 Sport kl. 19.35
Átta liða úrslitin í enska 
deildarbikarnum. Manchester 
United heimsækir Stoke City 
og er leikurinn sýndur beint 
á Stöð 2 Sport á meðan Gylfi 
Sigurðsson og félagar taka á 
móti West Ham á Sport 3.

Ástríður (3:10)
Gullstöðin kl. 21.55

Ný, íslensk gamanþáttaröð sem 
sýnd var á Stöð 2 í haust en er 
nú endursýnd á Gullstöðinni. 
Skemmtilegir þættir þar sem 
fjallað er um ástamál og vin áttu, 
starfsframa og sambönd og allt 
þar á milli.

FIMMTUDAGUR
19. DESEMBER

FÖSTUDAGUR
20. DESEMBER

LAUGARDAGUR
21. DESEMBER

Risastóri jólaþátturinn
Stöð 2 kl. 19.50

Logi Bergmann er í hátíðarskapi 
í sérstökum jólaþætti þar sem 
góðir gestir kíkja í heimsókn og 
jólastemningin ræður ríkjum.

The Borrowers
Stöð 2 kl. 21.05
Bresk jólamynd sem byggð er á 
frægri sögu um búálfa sem búa 
undir gólffjölum í stóru húsi og 
bjarga sér með því að fá lánað 
það sem þá vanhagar um frá 
eigendum hússins.

30 Minutes or Less
Stöð 2 kl. 22.40
Skemmtileg mynd um tvo 
misheppnaða glæpamenn 
sem ræna pítsusendli, festa 
tímasprengju framan á hann og 
þvinga hann til að ræna banka.

Grimm (6:22)
Stöð 3 kl. 22.35
Lögreglumaðurinn Nick Burk-
hardt sér hluti sem aðrir sjá ekki 
og hefur það hlutverk að elta 
uppi alls kyns kynjaverur sem 
búa meðal mannfólksins.

Fóstbræður (3:8)
Gullstöðin kl. 21.20

Fóstbræður eru óborganlegir 
grínistar sem hæðast bæði að 
sjálfum sér og öðrum.

Baddi í borginni
Krakkastöðin kl. 19.00
Alvöru fjölskyldumynd um vaska 
grísinn Badda. Nú ber svo við 
að húsbóndi hans er slasaður 
og ófær um að sinna bústörfum. 
Það kemur því í hlut Badda að 
halda hlutunum gangandi.

27 Dresses
Bíóstöðin kl. 13.50 
og 20.10
Rómantísk 
gamanmynd 
með Katherine 
Heigl í aðal  hlut-
verki. Jane er hin 
fullkomna brúðar-
mær en er sjálf 
afar óheppin í 
ástum.

Bridesmaids
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.30
Fersk, frumleg og hárbeitt 
gamanmynd sem sló í gegn í 
bíó. Annie fær það hlutverk að 
skipuleggja brúðkaup vinkonu 
sinnar en það reynist erfiðara en 
hana óraði fyrir.

Hope Springs
Stöð 2 kl. 19.40

Gamanmynd með Meryl Streep, 
Tommy Lee Jones og Steve 
Carell í aðalhlutverkum. Eftir 30 
ára hjónaband fara miðaldra 
hjón í hjónabandsráðgjöf til 
þess að bjarga hjónabandinu.

Very Harold & Kumar Christmas
Stöð 2 kl. 21.20

Gamanmynd frá 2011 með 
Kal Penn, John Cho og Neil 
Patrick Harris í aðalhlutverkum. 
Dóphausarnir Harold og Kumar 
ná að rústa jólunum á sinn 
sérstaka hátt.

Ávaxtakarfan
Krakkastöðin 
kl. 09.25, 13.25 
og 17.25
Skemmtilegir 
þættir um lífið í 
Ávaxtakörfunni. 
Fallegur 
boðskapur og 
skemmtileg 
tónlist. 

Around the World in 80 Plates
Stöð 3 kl. 19.00
Nýstárlegir og skemmtilegir 
matreiðsluþættir þar sem hópur 
kokka ferðast um heiminn og 
matreiðir ljúffenga rétti.

Super
Stöð 3 kl. 21.40
Gamanmynd frá 2010 með 
Rainn Wilson, Ellen Page, 
Kevin Bacon og Liv Tyler í 
aðalhlutverkum. Hún fjallar um 
meðalmanninn Frank Darbo 
sem ákveður að verða ofurhetja.

Just Go With It
Bíóstöðin kl. 13.15 og 20.05
Skemmtileg gamanmynd með 
Adam Sandler og Jennifer 
Aniston í aðalhlutverkum.

Friends With Benefits
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.20

Mila Kunis og Justin Timberlake 
í hlutverkum góðvina sem ætla 
sér að afsanna að vinir geti ekki 
sofið saman án vandræða.

The X Factor – úrslitin
Stöð 3 kl. 19.40 og 01.00

Það er komið að úrslitastundinni 
í The X Factor. Fyrst verður 
þáttur frá kvöldinu áður sýndur 
kl. 19.40 og klukkan 1 eftir mið-
nætti verður skipt yfir í beina 
útsendingu frá Los Angeles.

Shameless (3:12)
Stöð 3 kl. 21.00
Bráðskemmtileg þáttaröð 
um skrautlega fjölskyldu. 
Fjölskyldufaðirinn er forfallinn 
alkóhólisti, mamman löngu flúin 
að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.

Hátíðarstund með
Rikku (3:4)
Stöð 2 kl. 20.10
Rikka er í óða 
önn að leggja 
lokahönd á 
jóla undir-
búninginn. 
Jólatréð 
verður 
skreytt á 
listi legan 
máta og á 
boð stólum 
verður hæg elduð nauta steik 
með stökkum kart öflum og 
trufflu bernaisesósu.

Brighton Rock 
Stöð 2 kl. 22.40
Bresk spennumynd með Sam 
Riley, Andrea Riseborough og 
Helen Mirren í aðalhlutverkum. 

Dear John
Bíóstöðin kl. 15.10 og 20.20
Rómantísk og áhrifamikil mynd 
frá höfundi The Notebook. 
Aðalhlutverkin leika Channing 
Tatum og Amanda Seyfried.

Heimsókn 
Gullstöðin kl. 20.20
Sindri Sindrason heimsækir 
sannkallaða fagurkera sem opna 
heimili sín fyrir áhorfendum. 

Hið blómlega bú 
Gullstöðin kl. 20.40

Fyrsta þáttaröðin með Árna 
Ólafi sem yfirgaf stórborgina 
New York og settist að í íslenskri 
sveit.

Rauðhetta... með nýju bragði 2 
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg teiknimynd með 
íslensku tali þar sem rækilega 
er snúið út úr ævintýrinu um 
Rauðhettu og úlfinn.

Rómantíkin ræður ríkjum 
á Bíóstöðinni í desember. 
Sýndar verða vel valdar 
myndir sem ylja áhorfendum 
um hjartaræturnar og 
skapa rétta andrúmsloftið 
yfir hátíðirnar. Rómantíska 
þemað hefst með myndinni 
The Time Traveler's Wife 
með Rachel McAdams og 
Eric Bana í aðalhlutverkum 
þriðjudaginn 17. desember 
og stendur fram yfir áramót. 

Rómantískir dagar 
á Bíóstöðinni

Grey's Anatomy
Stöð 2 miðvikudag kl. 21.10
Síðasti þátturinn af Grey's Anatomy fyrir 
jól og það verður mikil dramatík. April er 
að fara að gifta sig en á brúðkaupsdag-
inn eru allir læknarnir á Grey Sloan Memo-
rial sjúkrahúsinu með hugann við önnur 
mál. Meredith og Cristina halda áfram að 
deila um rannsóknarvinnuna, Bailey segir 
Ben hug sinn varðandi endurkomu hans 
til Seattle og Derek fær símtal sem gæti 
breytt lífi  hans.



JÓLAUN

Sagt er frá matreiðslumeistaranum Árna 
Ólafi Jónssyni, sem yfirgaf stórborgarlífið 
í New York og settist að í sveitinni, í 
þáttaröðinni Hið blómlega bú. Þættirnir 
hittu beint í mark hjá áskrifendum Stöðvar 
2 sl. sumar og núna er komin ný þáttaröð 
sem ber yfirskriftina Hátíð í bæ. Fyrsti 
þáttur var á dagskrá sl. sunnudagskvöld 
en alls verða þættirnir sex og Árni Ólafur 
á eftir að fylgja áhorfendum inn í nýtt ár.

„Við höldum áfram þar sem frá var horfið 
og vinnum úr hráefninu sem varð til hjá 
okkur síðasta sumar, nýtum grænmetið 
og gerum osta og bökum. Hægt og 
bítandi verða þættirnir jólalegri hjá okkur 
en eftir áramótin verða uppskriftirnar 
aftur hefðbundnari,“ segir borgarbarnið 
Árni Ólafur sem heillaðist upp úr skónum 
af lífinu í sveitinni við gerð þáttanna Hið 
blómlega bú.

„Ég er búinn að læra helling, ekki bara 
hvernig búa á til sjónvarpsþætti heldur 
á lífið í sveitinni. Stemmingin í sveitinni 
er svo heillandi. Ég gæti alveg fundið 
bóndann í mér. Þar hjálpast allir að og 
mér fannst yndislegt að hitta allt fólkið 
og sjá hversu fjölbreytt mannlífið er og 
hve mikil gróska er í framleiðslu á úrvals 
hráefni.“

HÁTÍÐ Í BÆ
MEÐ ÁRNA ÓLAFI

MEÐ RIKKU Á STÖÐ 2MEÐ RI
Friðrika Hjördís Geirs-
dóttir mun leggja sitt af 
mörkum við að koma 
áhorfendum Stöðvar 2 í 
sannkallað hátíðarskap 
en fimmtu daginn 5. 
desember hefjast 
sýningar á splunkunýjum 
þáttum um jóla- og 
áramótaundirbúninginn.

„Ég mun fá til mín góða gesti 
og fjalla um ýmislegt sem 
tengist jólaundirbúningnum. Við 
munum meðal annars búa til 
aðventukrans og elda jólamat. 
Má þar nefna hnetusteik, 
nautasteik og kalkún. Við 
munum líka skreyta jólatré 
og fjalla um umhirðu þeirra. 
Áhorfendur munu einnig fylgjast 
með því hvernig piparkökuhús 
er saman sett og hvernig má 
skreyta það með auðveldum 
hætti. Þá komum við til með 
að heimsækja Árbæjarsafn og 
kynna okkur gamlar jólahefðir, 
svo fátt eitt sé nefnt,“ segir 
Friðrika.
Alls verða þættirnir fjórir og 
fyrstu þrír munu tengjast 
jólunum en síðasti þátturinn, 
sem verður á dagskrá 
26. desem ber, verður helgaður 
áramótunum.

HIÐ BLÓMLEGA BÚ - HÁTÍÐ Í BÆ

SUNNUDAGA KL. 19.55

250 g hveiti
½ tsk. matarsódi
200 g smjör, skorið í teninga
150 g púðursykur
100 g strásykur
1 tsk. salt
2 tsk. vanilludropar
1 stórt egg
1 stór eggjarauða
200 g suðusúkkulaði (2 plötur), 
grófsaxað
50 g valhnetur, ristaðar og 
grófsaxaðar

1 Forhitið ofninn í 200°C. Setjið 
hveitið í litla skál og hrærið 

matarsódann saman við. Bræðið 
150 grömm af smjörinu yfir 
miðlungsháum hita. Hringsnúið 
pönnunni af og til og strjúkið botninn 
með sleikju. Hitið smjörið þar til 
mjólkurþurrefnin í smjörinu eru 
orðin brún og smjörið ilmar eins og 
heslihnetur, það tekur um 3 mínútur. 
Hellið smjörinu í stóra skál og náið 
restinni úr pönnunni með sleikju. 
Bætið því sem eftir er af óbráðna 
smjörinu (50 grömmum) út í heitt 
bráðið smjörið og hrærið í þar til það 
er algjörlega bráðið.

2 Bætið púðursykri, strásykri, 
salti og vanilludropum út í 

smjörið og hrærið þar til blandan er 
orðin einsleit. Bætið þá við egginu 
og eggjarauðunni, hrærið í hálfa 
mínútu og látið blönduna standa í um 

15 mínútur. Hrærið að lokum aftur 
í hálfa mínútu eða þar til blandan er 
orðin að þykkri, sléttri og gljáandi 
karamellu.

3 Bætið hveitinu með matar-
sódanum, öllu í einu, út í kara-

melluna og hrærið í deiginu með sleif 
þar til karamellan hefur tekið allt 
hveitið í sig. Hrærið að lokum söxuðu 
súkkulaði og söxuðum ristuðum 
valhnetum saman við.

4 Mótið deigið í kúlur sem eru um 
1 matskeið hver og raðið með 

5 sentímetra millibili á smjörpappírs-
lagða bökunarplötu. Bakið smá-
kökurnar í 10-15 mínútur eða þar til 
þær eru gullinbrúnar, jaðrarnir orðnir 
stökkir en miðjan enn nokkuð mjúk. 
Raðið heitum súkkulaðibitakökunum 
á grind og reynið að láta þær kólna 
alveg – það er næsta ómögulegt!

SÚKKULAÐIBITAKÖKUR AÐ HÆTTI ÁRNA ÓLAFS



NDIRBÚNINGURINN
MEÐ RIKKU Á STÖÐ 2IKKU Á STÖÐ 2

Súkkulaði- og kókossmákökur

25 stykki

200 g mjúkt smjör
100 g sykur
280 g hveiti
¼ tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
2 msk. mjólk
½ tsk. vanilludropar

Hrærið smjör og sykur saman þar til 
blandan verður ljós og létt. Blandið 
þurrefnunum smám saman út í og 
hrærið. Hellið að lokum mjólkinni og 
vanilludropunum saman við og hrærið.
Hnoðið deigið saman í kúlu, pakkið inn 
í plastfilmu og kælið í klukkustund. 
Hitið ofninn í 180°C. Fletjið deigið út, 
u.þ.b. 0,5 cm þykkt, á hveitistráða 
borðplötu og skerið út kringlóttar 
smákökur, u.þ.b. 3 cm í þvermál. 
Raðið kökunum á smjörpappírsklædda 
ofnplötu og bakið í 10-12 mínútur 
eða þar til að kökurnar eru orðnar 
gullinbrúnar á lit. Kælið.

Kókostoppur:

150 g kókosmjöl
10 stk. mjúkar karamellur 
3 msk. mjólk
¼ tsk. salt
200 g dökkt súkkulaði, saxað

Stráið kókosmjölinu á ofnplötu og 
ristið í 8-10 mínútur í 180°C heitum 
ofni. Bræðið karamellurnar í mjólkinni 
og bætið saltinu saman við. Hrærið 
kókosmjölið saman við, hrærið og 
smyrjið blöndunni ofan á kexkökurnar. 
Bræðið súkkulaðið yfir vatnsbaði og 
sprautið yfir kókosinn. 

HÁTÍÐARSTUND MEÐ RIKKU

FIMMTUDAGA KL. 20.15

Sindri Sindrason er jólastrákur 
og býður áhorf endum Stöðvar 2 
í jólaheimsókn á aðventunni. 
Í næsta þætti skoðar hann fallegt 
jólaheimili á Flúðum. 

„Ég heimsæki jólahús Kolfinnu Guð-
munds dóttur, eiginkonu Hlöðvers 
Sigurðssonar, en þau hjónin stofnuðu 
Hlölla báta. Húsið er á Flúðum og Kolfinna 
skreytir það hátt og lágt í nóvember. 
Í húsinu er gestaálma þar sem dætur 
þeirra þrjár eiga hver sitt „hótel“-
herbergið með sér baðherbergi. Þar er 
auk þess leikherbergi með billjard borði, 
poppvél og alls kyns leikföngum. Kolfinna 
er búin að setja upp jólatré en hún kom 

okkur skemmtilega á óvart,“ segir Sindri 
sem hefur fengið gríðarlega góð viðbrögð 
við þáttunum. „Við höfum fengið að 
heimsækja marga fagurkera en ég fæ 
fjölda ábendinga um falleg heimili.“
Sindri segist vera brjálæðislega mikið 
jólabarn. „Ég skreyti mikið innandyra 
en minna að utan. Um mánaðamótin 
set ég upp jólatré og skreyti húsið. Ég 
vil síðan taka allt niður 1. janúar. Þá 
eru jólin búin hjá mér. Uppáhaldstíminn 
minn er Þorláksmessukvöld. Að fara upp 
og niður Laugaveginn, kaupa síðustu 
gjöfina, drekka heitt súkkulaði og hafa 
það notalegt, enda allt orðið fínt heima. 
Öll fjölskylda mín býr í næsta nágrenni 
við mig og það er mikill samgangur um 
jólin.“

ð 

pp 

JÓLIN HEILSA HJÁ SINDRA

MIÐVIKUDAGA KL. 20.10

JÓLIN HEILSA HJÁ SINDRA

Saltaðar karamellusmákökur

20 stykki

250 g dökkt súkkulaði, saxað
3 msk. smjör
2 egg
120 g sykur
1 tsk. vanilludropar
60 g hveiti
¼ tsk. lyftiduft

Hitið ofninn í 200°C. Bræðið 
helminginn af súkkulaðinu ásamt 
smjörinu yfir vatnsbaði. Hrærið egg, 
sykur og vanilludropa saman þar til 
að blandan verður ljós og létt. Bætið 
hveiti, lyftidufti, bræddu súkkulaði-
blöndunni og afganginum af 
súkkulaðinu saman við og 
hrærið saman. Mótið 
litlar kúlur með teskeið 
og raðið á smjör-
pappírsklædda 
ofnplötu og bakið 
í 8–10 mínútur. 
Kælið.

Krem:

250 g smjör
500 g flórsykur
¼ tsk. salt
85 g tilbúin 
karamella

Hrærið smjörið 
upp og bætið 
flórsykrinum smám 
saman út í ásamt 
saltinu. Hrærið 
karamellunni saman 
við og smyrjið 
kreminu á milli 
smákakanna.



7.990 kr.
Með Skemmtipakkanum færðu aðgang að sex 
frábærum stöðvum, aðgang að Tónlist.is í þrjá 
mánuði og Stöð 2 Vild sem er eitt öflugasta 
vildarkerfi landsins. 

+

Internet og heimasími fylgir 
Raunverulegur sparnaður
Þú sparar frá 60.000 kr. á ári og því 180.000 kr. á gildistíma 
tilboðsins miðað við verð ráðandi aðila á markaði.

Langur gildistími
Gildir í allt að 36 mánuði sem skilar sér í auknum 
heildarsparnaði. Engin binding á síma- og netþjónustu.

Auðvelt að skipta
Það er bæði fljótlegt og einfalt að skipta yfir í net- og 
símaþjónustu 365. Við tengjum þig, þér að kostnaðarlausu.

Ekkert smátt letur
Alltaf er greitt línugjald eins og hjá öðrum þjónustuaðilum á 
markaðnum. Við bjóðum upp á leigu á hágæða Zyxel-netbeini. 

1

2

3

4

Of gott til að vera satt?

Sex frábærar sjónvarpsstöðvar



0 kr.

sjónvarpsáskrift í þrjú ár!
Raunverulegur sparnaður í þágu heimilanna
Það er kominn tími til að ná hagkvæmari samningum og lækka net- og símreikninga heimilisins. Við leggjum 
tímamótatilboð á borðið þar sem aðeins er greitt fyrir áskriftarpakka – og ekkert aukalega fyrir internet og 
heimasíma. Þetta er aðgerð sem mun skapa efnahagslegan ávinning, lausn í samræmi við þarfir og kröfur 
fólksins í landinu. Tilboðið býðst aðeins til áramóta! 

Kynntu þér tilboðin nánar í verslun 
okkar í Skaftahlíð 24 eða í sölubás 
okkar á jarðhæð Kringlunnar.

Þjónustuver 512 5100  |  Nánar á 365.is   

á 36 mánuðum

180.000 kr.sparnaður

Netið og heimasími innifalið í 36 mánuði
Allt að 100 MB/s ljóshraða internet og 10 GB erlent 
niðurhal fylgir. Þú færir netið yfir til 365 og heldur 
núverandi sjónvarpsbúnaði. 40 GB viðbótargagna-
magn á aðeins 1.000 kr. aukalega. Þjónusta veitt 
um Ljósleiðara Gagnaveitunnar og Ljósveitu Mílu.

Með pakkanum fylgja 100 mínútur í íslenska 
heimasíma. Talaðu fyrir 1 kr. á mínútu. Þú 
getur bætt við þig 500 mín. fyrir 500 kr. og 
1.000 mínútum fyrir 1.000 kr. 
   



Skoski leikarinn 
David Tennant leikur 
aðalhlutverkið í fram-
haldsmyndinni The 
Escape Artist sem sýnd 
verður á Stöð 2 milli 
jóla og nýárs. 

The Escape Artist er 
spennumynd í tveimur 
hlutum. Myndin var frumsýnd 
á BBC fyrir skömmu og fékk 
mjög góða dóma í breskum 
fjölmiðlum. Fyrri hlutinn 
verður sýndur á Stöð 2 
sunnudaginn 29. desember 
og síðari hlutinn mánudaginn 
30. desember. 
Tennant leikur lögfræðinginn 
Will Burton sem hefur aldrei 
tapað máli í réttarsalnum 
og þykir einstaklega lunkinn 
við að fá skjólstæðinga sína 
sýknaða, jafnvel þótt allt 
bendi til þess að þeir séu 
sekir. Hann tekur að sér að 
verja mann sem er sakaður 
um hrottalegt morð og þrátt 
fyrir að allir séu sannfærðir 
um sekt hans nær Will að 
vinna málið. Í kjölfarið gerir 
hann mistök sem eiga eftir 

að hafa alvarlegar afleiðingar 
fyrir Will og framtíð hans. Við 
tekur spennandi atburðarás 
og sagan breytist úr lögfræði-
drama í sannkallaðan 
spennu trylli.

Skærasta stjarna Breta

Þetta hefur verið viðburðaríkt 
ár fyrir Tennant og hann 
er orðinn einn vinsælasti 
sjónvarpsleikari Breta. Hann 
lék um árabil aðalhlutverkið í 
þáttaröðinni Doctor Who en 
frá því að hann sagði skilið 
við þættina fyrir þremur árum 

hefur frægðarsól hans haldið 
áfram að rísa. 
Fyrr á árinu lék hann 
aðalhlutverkið í þáttaröðinni 
Broadchurch, sem sló 
eftirminnilega í gegn á ITV 
og var sýnd á Stöð 2 fyrir 
skömmu. Núna er verið 
að undirbúa bandaríska 
endurgerð af Broadchurch og 
þar verður Tennant einnig í 
aðalhlutverkinu. 
Tennant fékk einnig mikið 
lof fyrir aðalhlutverkið í 
þáttunum The Politician‘s 
Husband sem sýndir verða 
á Stöð 2 eftir áramót.

THE ESCAPE ARTIST

29. DESEMBER KL. 21.50

Vinsælasti erlendi þáttur 
Stöðvar 2, Grey’s Anatomy, er 
í fríi fyrstu vikuna í desember 
en snýr síðan aftur með 
tveimur dramatískum þáttum 
fyrir jól. 
April er að fara að gifta sig 
og mikil spenna er í loftinu 
hjá læknunum. Meredith og 
Cristina eru ósáttar og Derek 
fær símtal sem gæti breytt lífi 
hans.

Spennan magnast í verðlauna þátta röðinni 
Homeland sem sýnd er á Stöð 2 á sunnudags-
kvöldum. Það eru aðeins þrír þættir eftir af 
þriðju þáttaröð en þegar hefur verið tilkynnt að 
ný þáttaröð sé væntanleg á næsta ári.
Aðalsöguhetjan í fyrstu tveimur þáttaröðunum, 
Nicholas Brody, hefur verið lítið áberandi framan 
af þessari þáttaröð en nú verður breyting þar á 
og hann verður í lykilhlutverki í síðustu þremur 
þáttunum.
Saul Berenson, yfirmaður CIA, er að undirbúa 
stærstu aðgerð sem bandaríska leyniþjónustan 
hefur lagt í og Brody er aðalmaðurinn í því 
verkefni. Í lok síðasta þáttar hélt hann af stað 
til Íran ásamt bandarískum sérsveitarmönnum. 

Þar þarf hann að leggja líf sitt að veði í von um að 
komast að æðstu ráðamönnum í Íran.

SENDUR Í
HÆTTUFÖR

DRAMADRAMA
FYRIR FYRIR 
JÓLINJÓLIN

HOMELAND

SUNNUDAGA KL. 21.40

GREY’S ANATOMY

MIÐVIKUDAGA KL. 21.00

SPENNUTRYLLIR
AF BESTU GERÐ



SYKURHJÚPAÐUR 
HAMBORGARHRYGGUR 
MEÐ RAUÐVÍNSSÓSU 

1½ kg hamborgarhryggur, soðinn 
í potti í eina klst. Látið vatnið fljóta 
vel yfir hrygginn. Sjóðið einnig með 
saxaðan lauk, gulrœtur og 8 korn af 
heilum pipar. 

SYKURHJÚPURINN Á 
HRYGGINN

200 g tómatsósa
75 g súrt sinnep
1 dós sýrður rjómi
2 dl rauðvín
1dl Coca-Cola. 
Allt hrœrt vel saman. 
Brúnið 150 g af sykri í smjöri á 
pönnu. Þegar sykurinn freyðir er 
rauðvínsblandan sett út í. 
Hryggurinn settur í ofnskúffu 
og penslaður að ofan með 
sykurblöndunni, 2–3 sinnum. Hafið 
eingöngu yfirhita á ofninum. Þannig 
brúnast sykurinn fallega.

RAUÐVÍNSSÓSAN 

Soðið af hryggnum sett í pott. 
Bragðbœtt með kjötkrafti, þriðja 
kryddinu og pipar. Sósan bökuð upp 
með smjörbollu:
100 g mjúkt smjör og 100 g hveiti 
hrœrt saman. Sett smám saman út 
í soðið. Bœtið við hindberjasultu, 
rauðvíni, rjóma og afganginum af 
sykurhjúpnum.

FRUMKVÖÐLAR Í GÓÐUM MÁLUMFRUMKVÖÐLAR Í GÓÐUM MÁLUM
Lóa Pind Aldísardóttir fer 
með nýjan þátt í loftið 
laugardaginn 9. desember 
sem nefnist Eitthvað annað. 
Þar er rætt við íslenska 
frumkvöðla sem hafa stigið út 
fyrir rammann. 

„Nafnið á þættinum sæki ég í umræðu 
sem var hér fyrir fáeinum árum og 
fjallaði um stóriðju eða eitthvað 
annað, eins og þá var gjarnan nefnt. 
Í venjulegum fréttum fær maður ekki 
langan tíma fyrir hverja frétt en nú 
gefst mér tækifæri til að fara nánar 

í málið. Þúsundir manna eru að 
vinna við þetta „eitthvað annað“. 
Ég legg áherslu á frumkvöðla 
og skoða hvað hefur mótað þá,“ 

útskýrir Lóa.
„Það eru ekki allir sem þora að 

stíga út fyrir þægindaramma 
launþegans til að framkvæma 

hugmyndir sínar. Þetta 
fólk er að gera margt nýtt 
og óþekkt, til dæmis í 
rafmagnsfræði, fiskiðju, 

sjávarútvegi, vínframleiðslu, 
útflutningi á kennsluefni, svo eitthvað 
sé nefnt. Meðal annars er hópur 
kominn á veg með rússibana í 
Kömbunum. Það hefur komið mér á 
óvart hversu margt er í gangi og að 
það er góður stuðningur í boði fyrir 
þetta fólk,“ segir hún enn fremur.

Kókakóla í sósunni

Það hefur verið nóg að gera hjá 
Lóu sem segist vera mikið jólabarn. 
„Skreytingarnar hafa minnkað hjá 
mér með árunum en ég er íhaldssöm 
á hefðir og siði í kringum jól. Ég er 
alltaf með sama jólamatinn. Það væri 
ekkert aðfangadagskvöld ef ekki 
væri hamborgarhryggur, eldaður eftir 
uppskrift sem birtist í Þjóðviljanum 
árið 1978. Það var Skúli Hansen 
matreiðslumaður sem gaf þessa 
uppskrift og ég hef alltaf notað hana. 
Skúli gaf uppskrift að bestu sósu sem 
ég hef smakkað en í henni er Kók,“ 
segir Lóa og gefur hér uppskriftina. 
„Þegar lyktin af sósunni ilmar um 
húsið, þá eru jólin komin.“

EITTHVAÐ ANNAÐ

LAUGARDAG KL. 19.25



Gullstöðin verður í sannkölluðum 
hátíðarbúningi allan desember-
mánuð, en dagskráin samanstendur 
af íslenskum þáttum af dagskrá 
Stöðvar 2 frá því fyrr á þessu ári og 
besta innlenda sjónvarpsefninu úr 
sögu Stöðvar 2. 

Framleiðsla á innlendu sjónvarpsefni var 
aukin til muna nú á haustdögum og fá nýir 
áskrifendur tækifæri til að sjá þá þætti sem 
einkenndu sjónvarpsdagskrána undanfarna 
mánuði. Þá gefst tryggum áskrifendum 
tækifæri til að rifja upp alla bestu íslensku 
þættina úr sögu Stöðvar 2.
Það er sannarlega af mörgu af taka og nægir 

að nefna nokkra þætti sem 
vakið hafa athygli á Stöð 2 
undanfarin ár; Neyðarlínuna 
með Sigrúnu Ósk Kristjánsdóttur, 
Sælkeraferð Völu Matt, Mannshvörf 
með Helgu Arnardóttur, Tossana með Lóu 
Pind Aldísardóttur, Veistu hver ég var? með 
Sigga Hlö, Bubba Morthens og Beint frá býli, 
Örlagadaginn með Sirrý auk þátta á borð 
við Spurningabombuna, Loga í beinni, Það 
var lagið, Viltu vinna milljón?, Kollu, Pönk í 
Reykjavík, Um land allt, Heimsókn, Týndu 
kynslóðina og Stóru þjóðina, svo fátt eitt sé  
nefnt.

BESTU ÍSLENSKU
ÞÆTTIRNIR
Á GULLINU

LJÚFFENGAR KRÆSINGAR
Í desembermánuði hugum við alla jafna meira að mat en 
hina mánuði ársins. Það er því við hæfi að Gullstöðin sýnir 
matreiðsluþætti alla daga vikunnar, þá bestu úr safni Stöðvar 
2. Og af nógu er að taka; fyrsta þáttaröðin af Hinu blómlega búi 

verður rifjuð upp auk þess sem sjónvarps-
kokkarnir góðkunnu Jói Fel og Rikka 

sýna áhorfendum réttu handtökin í 
eldhúsinu. Þá er ótalinn fyrsta íslenska 

Masterchef-þáttaröðin, þar sem 
áhuga kokkar hvaðanæva af landinu 
reyndu með sér í skemmtilegri 

keppni.

JÓLATÓNLISTJÓLATÓNLIST
Jólagestir Björgvins verða á dagskrá 
á jóladag og upptaka frá árlegum jóla-
tónleikum Frostrósa verður sýnd á 
Gull stöðinni annan dag jóla.

GRÍN OG ALVARA
Leikið efni verður einnig í stóru hlutverki í jólamánuðinum og 
verður þar fremst í flokki nýjasta þáttaröðin af Ástríði, sem sýnd 
var á Stöð 2 á haustmánuðum á við góðar undirtektir. Þá verða 
margir af bestu sjónvarpsþáttunum úr sögu Stöðvar 2 rifjaðir 
upp, þeirra á meðal lögfræðidramað Réttur og spennuþáttaröðin 
Pressa.
Grín og gaman er líka nauðsynlegt í aðdraganda jóla og 
ætti enginn að verða svikinn af því að rifja upp þætti á borð 
við Steindann okkar, Svínasúpuna, Fóstbræður, Mið-Ísland, 
Spaugstofuna og Bara grín.



RÓMANTÍSKAR STUNDIR
Á BÍÓSTÖÐINNI Í DESEMBER

DROTTNINGDROTTNING
RÓMANTÍSKU MYNDANNARÓMANTÍSKU MYNDANNA

Rómantíkin svífur yfir vötnum á Bíóstöðinni yfir hátíðirnar. Áhorfendur geta átt 
notalegar stundir yfir nokkrum rómantískustu myndum síðari ára. Meðal þeirra 
rómantísku mynda sem eru á dagskrá í desember eru The Notebook, Notting Hill, 
Dear John, 27 Dresses, Love Happens, The Holiday, Bridges of Madison County, 
One Fine Day, Rumor Has It, The Vow, The Lucky One, Two Weeks Notice, The Story 
of Us, The Object of My Affection og You‘ve Got Mail.

Leikkonan Rachel McAdams sló 
eftirminnilega í gegn í myndinni 
The Notebook árið 2004 en myndin 
er almennt talin ein rómantískasta 
mynd síðari ára. Í dag er McAdams 
óumdeild drottning rómantísku 
myndanna. Hún lék á móti Eric Bana 
í myndinni The Time Traveler‘s Wife 
árið 2009 og í fyrra fóru vasaklútarnir 
aftur á loft þegar hún lék í myndinni 
The Vow á móti Channing Tatum. 
Þess á milli lék hún m.a. í rómantísku 
gamanmyndinni Wedding Crashers, 
jólamyndinni The Family Stone, 
ævintýra myndunum um Sherlock 
Holmes og mynd Woody Allen, To 
Rome With Love.
Fyrir skömmu kom síðan 
rómantíska myndin About Time 
í kvikmyndahús en hún er úr 
smiðju þeirra sömu og gerðu 
myndirnar Love Actually, Notting 
Hill og Four Weddings and a 
Funeral.

Býr í Kanada

Rachel Anne McAdams er kanadísk 
og þrátt fyrir að hafa slegið í gegn í 
Hollywood hefur hún engan áhuga 
á að búa meðal stjarnanna í Los 
Angeles. Hún býr í Toronto og deilir 
íbúð með yngri bróður sínum. „Það 
er liðin tíð að flestar myndir séu 

teknar upp í Hollywood þannig að 
það þjónar engum tilgangi að búa 
þar,“ segir Rachel sem stundar 
kundalini jóga og hefur gaman 
af garðyrkju og matreiðslu. Hún 
hefur sagt frá því að ef hún væri 
ekki leikkona þá myndi hún opna 
veitingastað.

Heima um jólin

Rachel er mikið jólabarn og segir 
að jólahaldið sé alltaf svipað. „Ég 
er alltaf í faðmi fjölskyldunnar um 
jólin og það er mikið lagt upp úr 

jólamatnum,“ segir leikkonan. 
„Við skiptumst á að sjá um matinn 
og leggja á borð en mér finnst 
skemmtilegast að sjá um að brúna 
kartöflurnar.“ 
Hún segir að systkinin haldi fast 
í gamlar venjur á jólunum. „Við 
hengjum alltaf upp jólasokkana 
okkar og fáum eitthvert góðgæti 
frá jólasveininum. Mamma sagði 
okkur að það væri kominn tími til að 
hætta þessu þar sem við systkinin 
værum komin yfir þrítugt en við 
þvertökum fyrir það. Þetta er það 
skemmtilegasta við jólin.“

ÞRJÁR GÓÐAR MEÐ RACHEL McADAMS



Argo
Annar í jólum
Stöð 2 kl. 21.20
Frábær mynd sem hlaut Óskarsverðlaunin fyrr á þessu ári sem 
besta myndin auk þess sem hún hlaut verðlaun fyrir handritið 
og klippingu. Alls var myndin tilnefnd til sjö Óskarsverðlauna. 
Myndin gerist árið 1980 þegar bylting var gerð í Íran og starfs-
menn bandaríska sendiráðsins voru teknir í gíslingu. Lítill hópur 
náði að læðast út og leita skjóls í kanadíska sendiherrabú-
staðnum og bandarísk yfi rvöld þurftu að beita frumlegum 
aðferðum til að frelsa hópinn. Leikstjóri myndarinnar er Ben Af-
fl eck sem einnig leikur aðalhlutverkið.

DAGSKRÁIN 22. – 28. DESEMBER
SUNNUDAGUR

22. DESEMBER
ÞORLÁKSMESSA

23. DESEMBER
AÐFANGADAGUR

24. DESEMBER
Homeland (12:12)
Stöð 2 kl. 21.40

Það er komið að æsispennandi 
lokaþætti í þriðju þáttaröð 
og það má búast við mikilli 
dramatík.

Okkar menn í Havana 
Stöð 2 kl. 19.10
Skemmtileg heimildarmynd þar 
sem fylgst er með Sigurði Guð-
mundssyni og Memfismafíunni 
vinna að gerð plötunnar Okkar 
menn í Havana.

Hið blómlega bú (4:6)
Stöð 2 kl. 19.50
Árni reytir endurnar og býr 
til anda-confit. Mjólkurkýrin 
Mjallhvít er sett í jólabaðið og 
þegar heim í eldhúsið er komið 
útbýr Árni jólaísinn.

Óupplýst lögreglumál (5:6)
Stöð 2 kl. 20.25

Helga Arnardóttir fjallar um þrjá 
stóra bruna í Vestmannaeyjum 
sem enn eru óupplýstir en 
grunur leikur á íkveikju í öllum 
málunum.

Love Happens
Bíóstöðin kl. 13.25 og 20.10
Rómantísk mynd með Aaron 
Eckhart og Jennifer Aniston í 
aðalhlutverkum.

Ævintýri Samma
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg teiknimynd um 
skjaldbökuna Samma sem 
lendir í ótrúlegum ævintýrum.

HM í handbolta kvenna
Stöð 2 Sport kl. 16.05
Bein útsending frá úrslita-
leiknum á HM í handbolta 
kvenna í Serbíu.

Beint frá messa
Gullstöðin kl. 20.50
Tónleikaröð í umsjá 
Bubba Morthens þar 
sem valinkunnir 
tónlistarmenn 
halda 
tónleika 
í messa 
skipa.

Arsenal – Chelsea
Stöð 2 Sport 2 kl. 19.50

Bein útsending frá toppleiknum 
í ensku úrvalsdeildinni þar 
sem nágrannaliðin Arsenal og 
Chelsea eigast við.

National Lampoon’s 
Christmas Vacation
Stöð 2 kl. 20.55
Alvörujólamynd þar sem Chevy 
Chase leikur fjölskylduföðurinn 
Clark Griswold en það eina sem 
hann dýrkar meira en ferðalög 
með fjölskyldunni er að halda 
jólin hátíðleg í faðmi hennar. 

Jólalög Loga
Stöð 2 kl. 22.30
Skemmtileg og þægileg jóla-
tónlist sem flutt hefur verið í 
jólaþáttum Loga Bergmanns á 
undanförnum árum.

The Mindy Project (15:24)
Stöð 3 kl. 20.05
Gamanþáttaröð um konu sem 
er í góðu starfi en gengur illa að 
fóta sig í ástarlífinu.

The Notebook
Bíóstöðin kl. 14.10 og 19.55

Eldheit og sígild ástarsaga um 
forboðið ástarævintýri milli 
tveggja ungmenna sem fella 
hugi saman gegn vilja foreldra 
sinna. Aðalhlutverkin leika 
Rachel McAdams og Ryan 
Gosling.

There’s Something About Mary
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.45
Ærslafull gamanmynd 
með Cameron 
Diaz, Ben Stiller 
og Matt Dillon. 
Ted Stroehmann 
á erfitt með að 
gleyma hinni 
þokkafullu 
Mary og ræður 
einkaspæjara 
til þess að hafa 
uppi á stúlkunni. 

Artúr bjargar jólunum
Stöð 2 kl. 08.45

Einstaklega skemmtileg jólamynd 
með íslensku tali. Jólin eru komin 
en vegna mistaka fær eitt barnið 
ekki jólagjöfina sína. Artúr er yngsti 
sonur jólasveinsins og hann er 
staðráðinn í að bjarga málunum 
með öllum tiltækum ráðum.

Aftansöngur í Grafarvogskirkju
Stöð 2 kl. 18.00
Bein útsending frá aftansöng í 
Grafarvogskirkju.

Jólatónleikar með KK og Ellen
Stöð 2 kl. 19.05

Upptaka frá einstökum 
jólatónleikum sem systkinin KK og 
Ellen héldu í Eldborg í fyrra. Góðir 
gestir koma fram á tónleikunum og 
má þar nefna Mugison, Magnús 
Eiríksson, Elínu Ey og Pikknikk.

A Christmas Carol
Stöð 2 kl. 20.35
Hugljúf kvikmynd byggð á 
klassískri sögu eftir Charles 
Dickens. Jólin eru á næsta leiti en 
nískupúkinn Ebenezer Scrooge 
lætur sér fátt um finnast.

The Holiday
Bíóstöðin kl. 13.30 og 19.45

Rómantísk og jólaleg gaman-
mynd með stórleikurunum Jude 
Law, Cameron Diaz og Kate 
Winslet í aðalhlutverkum. 

The Bridges of Madison County
Bíóstöðin kl. 22.00 og 04.25
Rómantísk mynd um ástar-
samband ljósmyndara og giftrar 
sveitakonu. Clint Eastwood og 
Meryl Streep í aðalhlutverkum.

Ísöld: Heimsálfuhopp
Krakkastöðin kl. 19.00
Frábær teiknimynd um 
þá Manna, Dýra og Lúlla 
sem verða strandaglópar á 
borgarísjaka sem ber þá langt 
frá heimkynnum sínum.

JÓLADAGUR
25. DESEMBER

Life Of Pi
Stöð 2 kl. 20.25

Einstök mynd frá leikstjóranum 
Ang Lee um ungan mann sem 
kemst lífs af eftir að skipið sem 
hann er á sekkur. Hann myndar 
óvænt samband við tígrisdýr sem 
einnig lifir slysið af. Þetta er ein 
allra besta mynd síðari ára.

Fuglaborgin
Stöð 2 kl. 09.00
Stórskemmtileg teiknimynd 
með íslensku tali. Ungur fálki 
sem hefur alist upp í einangruðu 
umhverfi fær nóg af einsemdinni 
og ferðast til fuglaborgarinnar 
Zambezíu. En þegar mikil ógn 
steðjar að borginni skilst honum 
að eina leiðin sem vert er að lifa 
lífinu eftir er í samfélagi við aðra 
fugla.

Argo
Stöð 2 annan í jólum kl. 21.30

Frábær mynd sem hlaut Óskarsverðlaunin fyrr á þessu 
ári sem besta myndin auk þess sem hún hlaut verðlaun 
fyrir handrit og klippingu. Alls var myndin tilnefnd til sjö 
Óskarsverðlauna. Myndin gerist árið 1980 þegar bylting 
var gerð í Íran og starfsmenn bandaríska sendiráðsins 
voru teknir í gíslingu. Lítill hópur náði að læðast út og leita 
skjóls í kanadíska sendiherrabústaðnum og bandarísk 
yfi rvöld þurftu að beita frumlegum aðferðum til að frelsa 
hópinn. Leikstjóri myndarinnar er Ben Affl eck sem einnig 
leikur aðalhlutverkið.

Algjör Sveppi og 
töfraskápurinn  
Stöð 2 kl. 18.55
Stórskemmtileg mynd fyrir 
alla fjölskylduna um félagana 
Sveppa, Villa og Góa sem lenda í 
sínu stærsta ævintýri til þessa.

Take Me Home Tonight 
Stöð 3 kl. 23.05
Skemmtileg gamanmynd um 
dúxinn í framhaldsskóla sem fær 
eitt brjálað tækifæri til viðbótar 
nokkrum árum eftir útskrift til 
að heilla vinsælustu stúlkuna í 
skólanum. Með aðal hlutverk fara 
Topher Grace og Anna Faris.

One Fine Day
Bíóstöðin kl. 13.10 og 20.10

Rómantísk gamanmynd með 
Michelle Pfeiffer og George 
Clooney í aðalhlutverkum. Hún 
fjallar um einstæða móður og 
fráskilinn blaðamann sem eiga 
síst von á því að verða ástfangin 
en ástin fer sínar eigin leiðir.



FIMMTUDAGUR
26. DESEMBER

ANNAR Í JÓLUM
26. DESEMBER

FÖSTUDAGUR
27. DESEMBER

LAUGARDAGUR
28. DESEMBER

The Simpsons (1:22)
Stöð 2 kl. 19.20

Glæný þáttaröð um Simpson-
fjölskylduna. Þetta er 25. 
þátta röðin um þessa frábæru 
fjölskyldu sem lendir ávallt í 
ótrúlegum aðstæðum.

Parental Guidance
Stöð 2 kl. 19.45
Gamanmynd með Billy 
Crystal, Bette Midler, Marisa 
Tomei og Tom Everett Scott í 
aðalhlutverkum. Hjón á besta 
aldri samþykkja að passa 
barnabörnin sín í nokkra daga 
en það fer öðruvísi en ætlað var.

The Man With the Iron Fists
Stöð 2 kl. 21.35

Hörkumynd með Russell 
Crowe, RZA, Cung Le, Lucy Liu, 
Byron Mann, Rick Yune, David 
Bautista og Jamie Chung í 
aðalhlutverkum. 

Project X
Stöð 2 kl. 23.10
Gamansöm mynd um þrjá vini 
sem ákveða að halda villt partí 
til að auka vinsældir sínar en 
allt fer úr böndunum.

Djókaín – Hugleikur Dagsson
Stöð 3 kl. 21.25
Upptaka frá bráðfyndnu uppi-
standi Hugleiks Dagssonar þar 
sem hann lætur allt flakka. 

Frostrósir 2010
Gullstöðin kl. 19.00
Upptaka frá glæsilegum tónleik-
um Frostrósa frá 2010. 

Margin Call
Bíóstöðin kl. 12.30 og 18.10

Mögnuð mynd sem gerist 
á einum sólarhring þegar 
bankahrunið er að verða að 
veruleika. Með aðalhlutverk fara 
Kevin Spacey, Jeremy Irons, 
Stanley Tucci og Demi Moore.

The Lucky One
Bíóstöðin kl. 22.00 og 02.45
Áhrifamikil mynd um ungan 
hermann sem snýr aftur heim úr 
stríði og leitar að stóru ástinni. 
Með aðalhlutverk fara Zac Efron 
og Taylor Schilling.

Django Unchained
Stöð 2 kl. 22.05

Stórbrotin kvikmynd sem 
Quentin Tarantino leikstýrir 
með Jamie Foxx, Christoph 
Waltz, Leonardo DiCaprio, 
Kerry Washington og Samuel L. 
Jackson í aðalhlutverkum. 

Pitch Perfect
Stöð 2 kl. 20.15

Skemmtileg mynd þar sem 
tónlistin er í aðalhlutverki. 
Myndin fjallar um háskólastelpur 
sem taka þátt í söngkeppni þar 
sem ekkert er gefið eftir. 

Raising Hope (16:22)
Stöð 3 kl. 19.45
Gamanþáttaröð um ungan, 
rótlausan mann sem stendur 
skyndilega uppi með ungbarn 
og ætlar að verða besti pabbi í 
heimi.

Cars 2
Krakkastöðin kl. 19.00

Ævintýralega skemmtileg 
teiknimynd fyrir alla fjölskyld-
una. Leiftur McQueen er 
mættur aftur og nú er komið 
að kappakstri aldarinnar sem 
fer fram í Japan, á Ítalíu og á 
Englandi.

Það var lagið 
Gullstöðin kl. 21.15
Vinsæll skemmtiþáttur frá árinu 
2005 þar sem Hemmi Gunn fær 
til sín þjóðþekkt fólk sem fær að 
spreyta sig í söngkeppni.

Two Weeks Notice
Bíóstöðin kl. 13.25 og 20.15

Rómantísk gamanmynd með 
Hugh Grant og Söndru Bullock í 
aðalhlutverkum. 

Ævintýri Tinna
Stöð 2 kl. 19.40

Spennandi ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna. Myndin 
fjallar um hinn unga og ákafa 
blaðamann Tinna, hundinn 
hans Tobba og hinn skrautlega 
og skapstóra Kolbein kaptein. 
Þetta er sannarlega ein flottasta 
mynd sem gerð hefur verið. 
Leikstjóri er Steven Spielberg.

Strumparnir
Stöð 2 kl. 12.00
Stórskemmtileg 
teiknimynd með 
íslensku tali um 
hina smávöxnu 
Strumpa 
sem álpast 
inn í okkar heim 
á flótta undan 
galdrakarlinum 
Kjartani. 

Hátíðarstund með Rikku (4:4)
Stöð 2 kl. 19.10
Áramótin eru rétt handan við 
hornið og hinn ástsæli matar-
bloggari og læknir Ragnar Freyr 
kemur í heimsókn til Rikku og 
reiðir fram safaríkan kalkún og 
meðlæti. 

Svartur á leik
Stöð 2 kl. 23.30
Íslensk spennumynd sem byggð 
er á samnefndri skáldsögu eftir 
Stefán Mána. Aðalhlutverkin 
leika Þorvaldur Davíð Kristjáns-
son, Jóhannes Haukur 
Jóhannes son, Damon Younger 
og María Birta Bjarnadóttir.

Man. City – Liverpool 
Stöð 2 Sport 2 kl. 17.20
Heil umferð fer fram í ensku 
úrvals deildinni í dag og 
rúsínan í pylsuendanum er 
bein útsending frá stórleik 
Manchester City og Liverpool.

Happy Tears
Stöð 3 kl. 22.40
Kvikmynd frá 2009 með 
Parker Posey og Demi Moore í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um tvær systur sem snúa 
aftur heim til að sjá um veikan 
föður sinn en lenda í óvæntum 
aðstæðum. 

The Vow
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.30

Rachel McAdams og Channing 
Tatum í rómantískri mynd um 
eiginmann sem reynir að vinna 
aftur ástir eiginkonunnar eftir að 
hún vaknar úr dái eftir bílslys.

Rumor Has It ...
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.05

Stjörnum prýdd rómantísk 
gaman mynd með þeim Jennifer 
Aniston, Kevin Costner, Shirley 
MacLaine og Mark Ruffalo í 
aðalhlutverkum. 

Bangsimon
Krakkastöðin 
kl. 19.00
Skemmtileg 
teiknimynd 
um hinn 
krúttlega  
Bangsímon 
og vini hans 
sem eru alltaf 
að lenda í 
skemmti-
legum 
ævintýrum.

Stórbrotin mynd sem Steven 
Spielberg leikstýrir. Myndin 
gerist í forsetatíð Abrahams 
Lincoln og segir frá baráttu 
hans og manna hans við 
að festa þrettánda ákvæðið 
um afnám þrælahalds í 
bandarísku stjórnarskrána. 
Daniel Day-Lewis hlaut 
Óskarsverðlaunin fyrir 
aðalhlutverkið.

Lincoln
Stöð 2 jóladag 
kl. 22.35



FYRS

ÚRSLITASTUNDIN
Í BEINNI Á STÖÐ 3

ENGLAKROPPAR
Á EINSTAKRI
SÝNINGU

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW

MIÐVIKUDAGINN 18. DESEMBER KL. 19.45

THE X FACTOR

FIMMTUDAGA OG FÖSTUDAGA

Undirfatasýning Victoria’s 
Secret vekur ávallt mikla 
athygli. Stöð 3 sýnir upptöku 
frá sýningunni miðvikudaginn 
18. desember.
Margar af flottustu fyrirsætum 
heims taka þátt í þessari 
einstöku sýningu og á hverju 
ári fær ein þeirra þann heiður 
að klæðast brjóstahaldara 
sem skreyttur er rándýrum 
eðalsteinum. Sú heppna 
að þessu sinni var Candice 
Swanepoel í brjóstahaldara 
sem metinn er á 10 milljónir 
dollara.
Á meðan stúlkurnar spranga 
um sviðið í kynþokkafullum 
undirfötum skemmtir 
söngkonan Taylor Swift 
áhorfendum með nokkrum af 
sínum þekktustu lögum.

Stóra stundin nálgast fyrir 
aðdáendur The X Factor því 
úrslita kvöldið verður í beinni 
útsendingu á Stöð 3 fimmtu daginn 
19. desember.
Þriðja þáttaröðin af The X Factor 
hefur verið sýnd á Stöð 3 í vetur, 
innan við sólarhring eftir frum-
sýningu þáttanna í bandarísku 
sjónvarpi. Í hverri viku eru tveir 
þættir og er sá fyrri sýndur á 
fimmtudagskvöldum þar sem 
keppendur sýna hvað í þeim býr 
en sá síðari á föstudagskvöldum en 

þar kemur ávallt í ljós hverjir hafa 
náð að heilla áhorfendur og komast 
áfram í keppninni.
Líkt og undanfarin ár verður 
úrslita stundin í beinni útsendingu 
og hefst hún klukkan eitt eftir 
miðnætti aðfaranótt föstu-
dagsins 20. desember. Þeir sem 
ekki eru tilbúnir að vaka fram 
eftir nóttu til að fylgjast með 
úrslita stundinni geta horft á 
útsendinguna á hefð bundnum tíma 
á föstudagskvöldinu.
Í síðustu viku voru tveir söngvarar 

sendir heim og núna eru bara 
sex söngvarar eða söngsveitir 
eftir. Næsta verkefni þeirra er að 
syngja tvö ólík lög. Annað verður 
að vera lag sem uppáhalds „dívan“ 
þeirra hefur sungið og hitt er 
órafmögnuð útgáfa af lagi að eigin 
vali. Á föstudagskvöld kemur 
síðan í ljós hverjir komast áfram 
og eiga enn möguleika á að sigra í 
keppninni.

THE X FACTOR

Tónlistarmaðurinn Friðrik 
Dór Jónsson stýrir 
skemmti  þætti á Stöð 3 á 
þriðju dags kvöldum fram 
að jólum. Hann ætlar að 
dvelja í Banda ríkjunum 
yfir hátíð irnar en snýr svo 
aftur á Stöð 3 í janúar.
„Ég fer með fjölskyldu kærustunnar 
til Flórída yfir jólin og þaðan förum 
við til New York þar sem við eyðum 
áramótunum með fjölskyldunni minni. 
Þetta verður gríðarlega spennandi,“ 
segir Friðrik Dór tónlistarmaður þegar 
hann er spurður út í jólahaldið í ár og 
er afar sáttur við að verja jólunum á 
sundlaugarbakka með sólarvörn.
„Það verður fínt að hafa það heitt og 
gott yfir jólin. Sennilega verður samt kalt 
í New York, en það er fínt líka,“ bætir 
hann við en venjulega hefur hann eytt 
jólunum í foreldrahúsum.
Þessi jól verða einnig ólík öðrum jólum 
þar sem þetta verða fyrstu jól Friðriks 
sem fjölskylduföður en hann eignaðist 
litla stúlku í haust.
„Það er spennandi að vera fyrstu jólin 
með stelpuna okkar þarna úti. Hún 
verður bara þriggja og hálfs mánaðar 
um jólin og mun ekki vita neitt af sér, 
á Flórída á fyrstu jólum. En það verður 
gaman að klæða hana upp í jóladressið. 
Ég vona bara að hún verði í góðu stuði 
og fái hvorki í magann né í eyrun,“ segir 
hann hlæjandi.
Hann segist lítið stressaður fyrir 
jólahefðunum aðalatriðið sé að slappa 
af með fjölskyldunni.
„Það er alltaf gaman á jólunum, bara 
að vera með fólkinu sínu og borða 
mikinn mat. Ég er ekki fastur í miklum 
jólahefðum, keyri kannski út pakkana 
á aðfangadag og yfirleitt hlustum við á 
Rás 2 yfir matnum. Svo borða ég bara 
mikið, ætli það sé ekki aðalhefðin hjá 
mér,“ segir Friðrik hlæjandi. „Venjulega 
er hamborgarhryggur í jólamatinn, 
en kannski verður hefðin brotin í ár 
og við höfum kalkún á borðum, fyrst 
við verðum stödd í Bandaríkjunum á 
jólunum.“



TU JÓLIN
Á FLÓRÍDA

ÞRIÐJUDAGSKVÖLD MEÐ FRIKKA DÓR

Þriðjudaga kl. 21.10

DJÓKAÍN

27. DESEMBER KL. 21.25

HUGLEIKUR
LÆTUR ALLT FLAKKA

Grínistinn og skop-
teiknarinn Hugleikur 
Dagsson hefur ferðast 
víða með uppistandið 
Djókaín og fengið 
frábærar viðtökur. Á milli 
jóla og nýárs sýnir Stöð 
3 upptöku frá frábæru 
uppi standi Hugleiks í 
Háskólabíói á dögunum.

„Þetta er efni sem ég hef 
samið síðustu þrjú ár eða svo. 
Í ár hef ég ferðast um landið 
með það, í þeim tilgangi að 

fullkomna flutninginn,“ segir 
Hugleikur. „Viðfangsefni mín 
eru af öllum toga. Ég velti 
vöngum yfir klámvæðingu, 
barneignum, Star Wars, 
Svíþjóð, Gillzenegger, 
þjóðmenningu, slangri og 
Brúðubílnum. Það er rétt 
að taka fram að sýningin 
er ekki fyrir lítil börn. Ég 
er hugsanlega dónalegasti 
grínisti landsins. Svo er mér 
allavega tjáð. Persónulega 
veit ég ekki alveg hvað 
dónaskapur er. Mér finnst ég 
bara vera einlægur,“ segir 
Hugleikur.

Sú þáttaröð sem hefur 
komið mest á óvart í 
banda rísku sjónvarpi 
í haust er Sleepy 
Hollow sem hefur náð 
feiknalegum vinsældum 
á stuttum tíma. Þættirnir 
hófu göngu sína á 
Stöð 3 í nóvember.

Þættirnir eru byggðir á sígildri 
smásögu frá 1820 en núna er 
aðalsöguhetjan Ichabod Crane 

kominn til nútímans og berst 
við hauslausan riddara, nornir 
og önnur skrímsli. Enginn bjóst 
við að þættirnir yrðu eins vin-
sælir og raun ber vitni en þökk 
sé góðum húmor og vandaðri 
handritsgerð hafa þeir slegið 
í gegn. Meira að segja fram-
leiðandi þáttanna er steinhissa. 
„Satt best að segja er ég alveg 
gáttaður á þessu en að sama 
skapi himinlifandi,“ segir Alex 
Kurtzman, aðalframleiðandi 
Sleepy Hollow.

SLEEPY HOLLOW

MIÐVIKUDAGA KL. 21.45

SúSú þþátátt ööðð hh f kk ii ttil

SLÆR Í GEGN
SLEEPY HOLLOW



JÓLAMATUR
EVU LAUFEYJAR

Eva Laufey Kjaran Hermanns dóttir ætti að vera 
áhorfendum Stöðvar 3 að góðu kunn en þátturinn 
hennar, Í eldhúsinu hennar Evu, hefur verið á 
dagskrá þar í vetur. Hún eldar ósvikinn heimilismat 
og lætur elskulegt viðmót hennar engan ósnortinn. 
Síðustu tveir þættirnir, sem verða á dagskrá 9. og 
16. desem ber, verða helgaðir jólunum. 
„Í fyrri þættinum geri ég jóla -pavlovu en í þeim 
síðari verða ofnbakaðar kalkúna bringur með 
sætkartöflumús, rósakáli og Waldorfsalati.“
Þáttaröðin er frumraun Evu Laufeyjar í sjónvarpi. 

Hún segir ferlið við gerð þeirra hafa verið afar 
skemmtilegt og lærdóms ríkt. Samhliða þeirri 
vinnu hefur hún svo unnið að lokafrágangi fyrstu 
matreiðslubókar sinnar, Matargleði Evu, sem 
kom út fyrir skemmstu. „Þar eru áherslurnar 
svipaðar og í þættinum. Ég aðhyllist ekki ákveðið 
mataræði en bókin hefur að geyma uppskriftir að 
góðum og gildum heimilismat sem hægt er að 
elda allan ársins hring.“
Eva deilir hér uppskriftinni að kalkúnabringunum 
og meðlætinu.

Ofnbakaðar 
kalkúnabringur

Uppskriftir miðast við fjóra

1 kg kalkúnabringa
smjör
kalkúnakrydd
salt og pipar
3 dl vatn
1 kjúklingateningur

Aðferð:

Hitið smjör á pönnu, 
kryddið bringuna með 
kalkúnakryddi, salti og pipar. 
Brúnið bringuna á öllum 
hliðum á pönnunni í örfáar 
mínútur. Setjið bringuna í 
eldfast mót. Sjóðið vatn og 
leysið kjúklingatening upp 
í vatninu, hellið vökvanum 
í eldfasta mótið. Gott er að 
setja smá smjörklípu ofan á 
bringuna áður en hún fer inn 
í ofn. Bringan er sett inn í ofn 
við 90°C í 1,5 klst. Gott er að 
stinga kjötmæli í bringuna 

eftir 1,5 klst. Mælirinn 
ætti að sýna 73–74°C. Þá er 
bringan tilbúin, ef ekki þá 
þarf hún að vera svolítið 
lengur í ofninum. Bringan 
þarf að hvíla þegar hún er 
komin út úr ofninum í 15–20 
mínútur.

Sveppasósa

250 g blandaðir sveppir
smjör
½ l rjómi
2 dl vatn + soð
1 tsk. góð berjasulta
salt og pipar

Aðferð:

Skerið sveppina smátt. 
Steikið sveppina upp úr 
smjöri í potti og kryddið til 
með salti og pipar. Bætið 
síðan rjómanum saman við 
og leyfið sósunni að malla við 
vægan hita í nokkrar mínútur. 
Bætið út í vatni og soðinu sem 
kom frá kalkúnabringunni, 

hellið vökvanum sem er í 
eldfasta mótinu og bætið út 
í sósuna. Setjið smávegis 
af sultu saman við. Leyfið 
sósunni að malla svolítið 
lengur, smakkið auðvitað til 
og kryddið að vild.

Sætkartöflumús með 
piparosti

5–600 g sætar kartöflur
1–2 msk. smjör
90 g rifinn piparostur
salt og pipar

Aðferð:

Sætar kartöflur eru skrældar 
og skornar í svipað stóra 
bita. Þær eru svo settar í pott 
og vatn rétt látið fljóta yfir. 
Suðan látin koma upp og soðið 
í 25–30 mínútur eða þar til 
að kartöflurnar eru orðnar 
mjúkar. Vatninu er síðan hellt 
af. Kartöflurnar stappaðar fínt 
með smjöri og bragðbættar 
með piparosti, salti og pipar.

Rósakál steikt á pönnu 
með beikoni og rjóma

500 g ferskt rósakál
100 g beikon
1½  dl rjómi
salt og pipar

Aðferð:

Rósakálið er skolað, hreinsað 
og skorið í tvennt. Sjóðið 
rósakálið í léttsöltu vatni í 
2–3 mínútur. Vatninu er síðan 
hellt af. Setjið smjörklípu á 
pönnu, skerið beikonið í litla 
bita og steikið á pönnunni. 
Bætið rósakálinu saman 
við beikonið og steikið í 
5 mínútur við vægan hita. 
Rjómanum er síðan bætt út 
á pönnuna og kryddað til 
með salti og pipar. Leyfið 
rósakálinu og beikoninu að 
malla í rjómanum við vægan 
hita í nokkrar mínútur.

Waldorfsalat

2 græn epli
1½ sellerí
25 græn vínber
1 dós sýrður rjómi
2–3 msk. þeyttur rjómi
2 dl valhnetur, þurrristaðar á 
pönnu
1 tsk. agavesíróp
smá súkkulaði til þess að strá 
yfir

Aðferð:

Kjarnhreinsið eplin, flysjið 
og skerið í litla bita. Skerið 
sellerí í litla bita. Skerið 
vínber í tvennt. Grófhakkið 
hneturnar og þurrristið á 
pönnu. Pískið saman sýrðan 
rjóma og rjóma. Blandið 
síðan öllu saman í skál og 
sáldrið smá súkkulaði yfir í 
lokin. Geymið í kæli þar til 
salatið er borið fram.

Í ELDHÚSINU HENNAR EVU

MÁNUDAGA KL. 20.45

Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir mun elda jólamatinn með áhorfendum 
Stöðvar 3 skref fyrir skref. Jólaþátturinn verður á dagskrá 16. desember.



TALSETTAR TEIKNIMYNDIR ALLA DAGA

FJÖRUG JÓL Á KRAKKASTÖÐINNI

Krakkastöðin er stútfull af skemmtilegu barnaefni 

með íslensku tali. Dóra, Diego, Svampur 

Sveinsson, Mörgæsirnar frá Madagaskar og 

íbúar Latabæjar eru orðnir fastagestir á mörgum 

heimilum ásamt fleiri skemmtilegum persónum.

Klukkan 19.00 á hverju kvöldi er síðan komið 

að kvikmyndasýningu fyrir krakkana. Þá eru 

sýndar talsettar teiknimyndir við allra hæfi. Meðal 

þeirra sem skjóta upp kollinum eru félagarnir 

Manni, Dýri og Lúlli í Ísaldarmyndunum, Lína 

Langsokkur, Öskubuska, ofurhetjan Þór, 

Rauðhetta og Bangsímon. Alvin og íkornarnir 

mæta til leiks, flottu fuglarnir í Ríó og auðvitað 

Leiftur McQueen og Krókur í Cars 2.

Krakkastöðin fylgir með áskrift að bæði Stöð 2 

og Stöð 3.



Argo
Annar í jólum
Stöð 2 kl. 21.20
Frábær mynd sem hlaut Óskarsverðlaunin fyrr á þessu ári sem 
besta myndin auk þess sem hún hlaut verðlaun fyrir handritið 
og klippingu. Alls var myndin tilnefnd til sjö Óskarsverðlauna. 
Myndin gerist árið 1980 þegar bylting var gerð í Íran og starfs-
menn bandaríska sendiráðsins voru teknir í gíslingu. Lítill hópur 
náði að læðast út og leita skjóls í kanadíska sendiherrabú-
staðnum og bandarísk yfi rvöld þurftu að beita frumlegum 
aðferðum til að frelsa hópinn. Leikstjóri myndarinnar er Ben Af-
fl eck sem einnig leikur aðalhlutverkið.

DAGSKRÁIN 29. DES. – 4. JAN.
SUNNUDAGUR

29. DESEMBER
MÁNUDAGUR
30. DESEMBER

GAMLÁRSDAGUR
31. DESEMBER

Gnarr
Stöð 2 kl. 19.50

Heimildarmynd um Jón Gnarr, 
grínistann sem varð borgarstjóri 
í Reykjavík. Í myndinni er Jóni 
fylgt eftir í hálft ár, hvert sem 
hann fer og hvað sem hann 
gerir. Leikstjóri er Gaukur 
Úlfarsson.

Hostages (13:15)
Stöð 2 kl. 21.20
Magnaðir spennuþættir 
með Toni Collette og Dylan 
McDermott í aðalhlutverkum. 
Ellen neitar að taka þátt í 
morðinu á forsetanum en það 
gæti reynst afdrifaríkt fyrir 
fjölskyldu hennar.

World Without End (8:8)
Stöð 2 kl. 23.35
Lokakaflinn í stórbrotinni 
þáttaröð sem byggð er á 
samnefndri metsölubók eftir 
Ken Follett.

The Remains of the Day
Bíóstöðin kl. 14.05 og 19.45
Toppmynd sem tilnefnd var til 
8 Óskarsverðlauna. Anthony 
Hopkins leikur aðalhlutverkið.

Make Me A Millionaire 
Inventor (6:8)
Stöð 3 kl. 19.00

Spennandi og skemmtilegir 
þættir þar sem fólk með góðar 
uppfinningar fær aðstoð við að 
koma þeim á markað.

The Glades (1:13)
Stöð 3 kl. 20.30
Léttir og skemmtilegir en um 
leið þrælspennandi saka-
málaþættir um lögreglumanninn 
Jim Longworth sem starfar á 
fenjasvæðunum í Flórída. 

Ríó
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg teiknimynd um  
sjaldgæja, bláa 
arn páfinn Blu 
sem heldur 
til Ríó ásamt 
eiganda 
sínum 
og lendir 
í ótrú legum 
ævintýrum.

Happy Feet Two
Stöð 2 kl. 16.00

Keisaramörgæsin Mumble er 
komin aftur og nú hefur uppá-
halds dansandi mörgæs allra 
eignast son sem lendir í erfi ð-
leikum með að fi nna dans-
taktinn.

Igor
Stöð 2 kl. 10.30
Skemmtileg teiknimynd með ís-
lensku tali um brjálaða vísinda-
menn og hjálparhellur þeirra. 

Kryddsíld
Stöð 2 kl. 14.00
Árlegur áramótaþáttur þar sem 
leiðtogar helstu stjórn mála-
fl okka landsins staldra við og 
vega og meta árið sem er að 
líða á léttum nótum.

Pirates Of The Caribbean: 
On Stranger Tides
Stöð 2 kl. 21.40

Spennu- og ævintýramynd eins 
og þær gerast bestar. Jack 
Sparrow er mættur á ný og nú í 
æsispennandi leit að eilífri æsku 
en fær ærlega samkeppni frá 
Svartskegg og dóttur hans.

Lorax
Krakkastöðin 
kl. 19.00
Skemmtileg 
teiknimynd 
fyrir alla 
fjölskyld-
una sem 
fjallar um 
appelsínu-
gula veru 
sem kallast 
Loraxinn.

The Change-Up
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.25

Frábær gamanmynd með Ryan 
Reynolds og Jason Bateman í 
aðalhlutverkum. Tveir vinir sem 
lifa afar ólíku lífi óska sér hvor að 
fá tækifæri til að lifa lífi hins og 
öllum að óvörum rætist óskin.

NÝÁRSDAGUR
1. JANÚAR

ParaNorman
Stöð 2 kl. 10.00

Fjörug teiknimynd með íslensku 
tali um 11 ára strák sem þarf að 
berjast við drauga, uppvakninga 
og fullorðna til að bjarga bænum 
sínum frá aldagamalli bölvun.

Me, Myself and Irene
Bíóstöðin kl. 11.00 og 18.00
Bráðfyndin gamanmynd með 
Jim Carrey og Renee Zellweger 
í aðalhlutverkum. Charlie er 
lögreglumaður og traustur 
fjölskyldufaðir en þegar hann 
gleymir að taka meðalið sitt 
þá breytist hann í sjálfselskan 
rudda sem lætur allt flakka.

Harry og Heimir: 
með öðrum morðum
Stöð 2 gamlársdag kl. 20.15
Grínistarnir Karl Ágúst Úlfsson, Sigurður Sigurjónsson og 
Örn Árnason fara á kostum í sprenghlægilegum ærslaleik 
sem sýndur verður á Stöð 2 á gamlárskvöld. 
Einkaspæjararnir Harry Rögnvalds og Heimir Schnitzel 
fl ækjast inn í dularfullt hvarf eiginmanns hinnar undur-
fögru Díönu Klein. Þeir fara alla leið til Transylvaníu og 
þurfa að takast á við illmennið og söngleikjanördinn Dokt-
or Frank N. Steingrímsson.

Elly Vilhjálms – 
minningartónleikar
Stöð 2 kl. 18.55
Upptaka frá glæsilegum 
minningartónleikum sem voru 
haldnir til heiðurs Elly Vilhjálms 
í Laugardalshöllinni. Einstakur 
ferill Ellyjar var rifjaður upp í 
máli og myndum, með tónlist 
og ýmiss konar myndskeiðum, 
nýjum og gömlum.

Junior Masterchef (1:22)
Stöð 3 kl. 19.00
Ný þáttaröð um um krakkana 
sem fá að spreyta sig í þessari 
heimsfrægu kokkakeppni.

You’ve Got Mail
Bíóstöðin kl. 22.00 og 03.35

Rómantísk gamanmynd með 
Tom Hanks og Meg Ryan í 
aðalhlutverkum. Þau kynnast 
á netinu en það er margt sem 
stendur í vegi fyrir að þau geti 
náð saman.

The Escape Artist (1:2)
Stöð 2 kl. 21.50

Fyrri hluti breskrar framhalds-
myndar með David Tennant í 
aðalhlutverki. Lögfræðingur 
reitir hættulegan skjólstæðing 
sinn til reiði og stofnar þar með 
lífi  sinna nánustu í hættu.

Hellisbúinn
Stöð 2 kl. 19.10
Upptaka frá bráð-
fyndnum ein leik 
þar sem Jó-
hannes Haukur 
fer á kostum. 
Hellisbúinn 
kitlar hlátur -
taug-
arnar og 
smýgur inn 
í hjartað. 

Óupplýst lögreglumál (6:6)
Stöð 2 kl. 20.35
Helga Arnardóttir fjallar um 
morð sem var framið um jólin 
1945. Morðið var mikil ráðgáta 
sem aldrei tókst að leysa. 

The Tunnel (5:10)
Stöð 2 kl. 21.05
Spennan magnast í þessari 
frábæru spennuþáttaröð. Morð-
unum fjölgar og lögreglan hefur 
nóg á sinni könnu.

The Amazing Race (5:12)
Stöð 3 kl. 19.00
Skemmtileg keppni þar sem 
nokkur tveggja manna lið eru í 
æsispennandi kapphlaupi um 
heiminn.

The Story Of Us
Bíóstöðin kl. 13.45 og 20.25

Hjartnæm kvikmynd með Bruce 
Willis og Michelle Pfeiffer um 
hjón sem hafa verið gift í 15 
ár en nú eru komnir alvarlegir 
brestir í hjónabandið og skiln-
aður virðist óumflýjanlegur.

Chelsea - Liverpool
Stöð 2 Sport 2 kl. 15.45
Bein útsending frá stórleik 
Chelsea og Liverpool í ensku 
úrvalsdeildinni.



FIMMTUDAGUR
26. DESEMBER

FIMMTUDAGUR
2. JANÚAR

FÖSTUDAGUR
3. JANÚAR

LAUGARDAGUR
4. JANÚAR

Spider-Man
Stöð 2 kl. 19.45

Ævintýraleg hasarspennumynd 
sem var tilnefnd til Óskarsverð-
launa fyrir hljóð og tæknibrellur. 
Þetta er fyrsta myndin um 
Kóngu lóarmanninn en þær 
verða allar sýndar á Stöð 2 í 
janúar.

Red Dawn
Stöð 2 kl. 21.45

Hörkugóð spennumynd frá 
2012 með Chris Hemsworth, 
Josh Peck og Josh Hutcherson 
í aðalhlutverkum. Hún fjallar 
um hóp ungmenna sem berst 
til síðasta manns til að bjarga 
bænum sínum frá innrásarher. 

Smash (17:17)
Stöð 3 kl. 19.45
Lokaþátturinn í þessari 
skemmti legu þáttaröð frá 
Steven Spielberg. 

Lukku Láki
Krakkastöðin kl. 19.00

Skemmtileg teiknimynd um 
kúrekann Lukku Láka sem 
ferðast um villta vestrið og 
heldur uppi friði. Hann lendir 
oft í því að þurfa að hafa uppi 
á Dalton-bræðrum en það gerir 
hann með dyggri aðstoð fáksins 
Léttfeta og oft á tíðum
varðhundsins Rattata.

X-Men
Bíóstöðin kl. 22.00

Fjórða myndin í hinum geysi-
vinsæla kvikmyndabálki og 
fjallar um tilurð ofurmenna-
hópsins sem sameiginlega 
gengur undir nafninu X-Men. 
Aðalhlutverkin leika James 
McAvoy, Michael Fassbender 
og Jennifer Lawrence.

Áramótabomban
Stöð 2 kl. 20.00 

Logi Bergmann blæs til sann-
kallaðrar áramótabombu í 
blábyrjun janúar þar sem öllu 
verður tjaldað í sannkallaðri 
spariútgáfu af þessum vin sæla 
skemmtiþætti.

Here Comes the Boom
Stöð 2 kl. 21.10

Frábær grínmynd með Kevin 
James og Salma Hayek í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um líffræðikennarann Scott Voss 
sem leggur allt í sölurnar til að 
bjarga skólanum sínum.

Cloud Atlas
Stöð 2 kl. 22.55

Mögnuð mynd með einvalaliði 
leikara á borð við Tom Hanks, 
Halle Berry og Hugh Grant. 
Fjallað eru um sex sögur á 
mis mun andi tíma og stað, en 
tengjast saman á margbrotinn 
hátt. 

Franklin
Krakkastöðin kl. 19.00
Skemmtileg teiknimynd um 
ævintýralegu skjaldbökuna 
Franklin. Þegar amma hans 
veikist ákveður hann að 
leggja upp í leiðangur og finna 
fjársjóðinn við Skjaldbökuvatn 
því í honum á að vera verndar-
gripur sem gæti hjálpað
ömmu hans.

Raising Hope (16:22)
Stöð 3 kl. 19.45

Gamanþáttaröð um ungan, 
rót lausan mann sem stendur 
skyndilega uppi með ungbarn 
og ætlar að verða besti pabbi í 
heimi. 

Masterchef USA (1:20)
Stöð 2 kl. 20.05

Ný þáttaröð með kjaftfora 
kokkinum Gordon Ramsey. 
Áhugakokkar keppast 
við að vinna bragðlauka 
dómnefndarinnar 
á sitt band.

Person of Interest (20:22)
Stöð 2 kl. 20.50
Önnur þáttaröðin um fyrrverandi 
leigumorðingja hjá CIA og dular-
fullan vísindamann sem leiða 
saman hesta sína með það að 
markmiði að koma í veg fyrir 
glæpi í New York-fylki.

Shameless (5:12)
Stöð 3 kl. 21.15
Frábær þáttaröð með William H. 
Macy í aðalhlutverki. Hann leikur 
drykkfelldan fjölskylduföður 
sem leyfir börnunum sínum að 
sjá um sig sjálfur á meðan hann 
hangir á barnum.

The Tudors (6:10)
Stöð 3 k. 22.00

Fjórða þáttaröðin sem segir 
áhrifamikla og spennandi 
sögu einhvers alræmdasta 
og nafntogaðasta konungs 
sögunnar, Hinriks áttunda. Þótt 
Hinrik sé hvað kunnastur fyrir 
harðræði þá er hans ekki síður 
minnst fyrir kvennamálin.

Apollo 13 
Bíóstöðin kl. 19.45

Frábær mynd með Tom Hanks, 
Kevin Bacon, Bill Paxton og 
Gary Sinise í aðalhlutverkum. 
Leikstjóri er Ron Howard.

Hunger Games
Bíóstöðin kl. 22.00

Stórbrotin mynd sem byggð 
er á metsölubókum og fjallar 
um árlega keppni þar sem 
ungmenni berjast upp á líf og 
dauða. 

Man. United - Tottenham
Stöð 2 Stöð 2 Sport kl. 17.20

Það er heil umferð í ensku 
úrvalsdeildinni á nýársdag og 
stórleikur dagsins er viður-
eign Manchester United og 
Tottenham á Old Trafford.

Sleepy Hollow (7:13)
Stöð 3 kl. 21.15
Æsispennandi þættir um 
Ichabod Crane sem á dularfullan 
hátt vaknar upp frá dauðum eftir 
rúm 220 ár í smábænum Sleepy 
Hollow til að hafa uppi á hinum 
höfuðlausa hestamanni sem 
einnig er genginn aftur.

MasterChef Ísland (5:9)
Stöð 3 kl. 21.15
Frábærir þættir þar sem 
fjölbreyttar þrautir í matreiðslu 
er lagðar fyrir keppendur.

Stórbrotin mynd með 
Michael Douglas og Matt 
Damon í aðalhlutverkum. 
Myndin er byggð á ævisögu 
píanósnillingsins Valentino 
Liberace og fjallar um 6 ára 
ástarsamband hans og Scott 
Thorson sem var miklu yngri en 
hann. Leikstjóri myndarinnar er 
Steven Soderbergh.

Behind the 
Candalabra
Stöð 2 kl. 22.05



ARSENAL

4. des. Hull (h)  19.45
8. des. Everton (h)  16.00
14. des. Man. City (ú)  12.45
23. des. Chelsea (h)  20.00
26. des. West Ham (ú)  15.00
29. des. Newcastle (ú)  13.30
1. jan. Cardiff (h)  15.00

CHELSEA

4. des. Sunderland (ú)  19.45
7. des. Stoke (ú)  15.00
14. des. Crystal Palace (h)  15.00
23. des. Arsenal (ú)  20.00
26. des. Swansea (h)  15.00
29. des. Liverpool (h)  16.00
1. jan. Southampton (ú)  15.00

LEIKIR STÓRLIÐANNA

SJÖ UMFERÐIR Í 
HÁTÍÐ
Desember er stærsti 
mánuður ársins í 
enska boltanum. 
Það eru sjö umferðir 
og alls 70 leikir á 
dagskrá næstu fjórar 
vikurnar og fjölmargir 
risaleikir þar sem 
bestu liðin mætast.

Stöð 2 Sport sýnir beint 
frá einu flottasta golf móti 
ársins, Nedbank Golf 
Challenge, sem fram 
fer í Suður-Afríku 5.–8. 
desember. Sýnt verður 
í beinni útsendingu alla 
keppnisdagana og hefst 
útsending klukkan 8.00 á 
fimmtudag og föstudag, 
klukkan 11.00 á laugardag 
og klukkan 9.00 frá loka-
hringnum á sunnudag.

 BESTU KYLFINGAR HEIMS

HM Í HANDBOLTA KVENNA
Í BEINNI Á STÖÐ 2 SPORT

BIKARLEIKIR Í BEINNI

TOPPLEIKIR Í MEISTARADEILDINNI

ÍSLENDINGASLAGUR

JÓLAVEISLA Í NBA
Á jóladag verða tveir leikir 
sýndir í beinni útsendingu 
frá NBA á Stöð 2 Sport. 
Brooklyn Nets tekur á móti 
Chicago Bulls og hefst 
útsending klukkan 17.00. 
Seinna um kvöldið er síðan 
komið að stórleik Los 
Angeles Lakers gegn Miami 
Heat. Útsending frá leiknum 
hefst klukkan 22.00.

Átta liða úrslitin í enska deildar-
bikarnum fara fram í desember. 
Gylfi Sigurðsson og félagar 
hans í Tottenham taka á móti 
West Ham 18. desember og 
sama dag mætast Stoke 
og Manchester United. 
Báðir leikirnir verða 
sýndir beint á 
Stöð 2 Sport.

Strákarnir okkar standa í ströngu í 
þýska hand boltanum í desember. 
Stórleikur mánaðarins er viðureign 
Fuchse Berlin og Kiel sunnu-
daginn 8. desember. 
Framundan eru einnig leikir 
með Flensburg og 
Rhein Neckar Löwen 
fyrir jólafrí.

Lokaumferðin í riðlakeppni Meistara deildar 
Evrópu fer fram 10. og 11. desember. 
Enn eru nokkur sæti laus í 16 liða úrslitum og 
það verður ekkert gefið eftir í lokaumferðinni. 

Arsenal er enn ekki öruggt áfram og mætir 
Napoli og það er einnig mikil spenna hjá 
Kolbeini Sigþórssyni og félögum í Ajax 
sem heimsækja AC Milan.

Þriðjudagur 10. desember
Man. Utd - Shakhtar Donetsk
Bayern München - Man. City
Galatasaray - Juventus

Miðvikudagur 11. desember
Marseille - Dortmund
AC Milan - Ajax
Napoli - Arsenal

Stöð 2 Sport sýnir beint frá HM í handbolta kvenna í desember. 
Íslensku stelpurnar eru ekki með að þessu sinni en fulltrúi okkar 
á mótinu er Þórir Hergeirsson, þjálfari norska landsliðsins, sem 
hefur titil að verja.
Mótið fer fram í Serbíu og hefst 6. desember. Sýndir verða 
valdir leikir í undanriðlum og nær allir leikirnir eftir að komið er 
í 16 liða úrslit. Sjálfur úrslitaleikurinn fer fram sunnudaginn 22. 
desember.

Norska liðið hefur verið það sterkasta í heimi um árabil og á 
Þórir mikinn þátt í þeirri velgengni. Hann var aðstoðarþjálfari 
liðsins á árunum 2001 til 2009 þegar hann tók við sem 
aðalþjálfari og stýrði liðinu til sigurs á þremur stórmótum í röð, 
Evrópumeistaramóti, heimsmeistaramóti og Ólympíuleikunum. 
Sigurganga liðsins var stöðvuð á Evrópumeistaramótinu á sl. 
ári þegar Svartfjallaland sigraði Noreg 34-31 í tvíframlengdum 
úrslitaleik.



LIVERPOOL

4. des. Norwich (h)  19.45
7. des. West Ham (h)  15.00
15. des. Tottenham (ú)  16.00
21. des. Cardiff (h)  12.45
26. des. Man City (ú)  17.30
29. des. Chelsea (ú)  16.00
1. jan. Hull (h)  15.00

TOTTENHAM

4. des. Fulham (ú)  20.00
7. des. Sunderland (ú)  17.30
15. des. Liverpool (h)  16.00
22. des. Southampton (ú)  13.30
26. des. West Brom (h)  15.00
29. des. Stoke (h)  16.00
1. jan. Man. Utd. (ú)  17.30

MANCHESTER UNITED

4. des. Everton (h)  19.45
7. des. Newcastle (h)  12.45
15. des. Aston Villa (ú)  13.30
21. des. West Ham (h)  15.00
26. des. Hull (ú)  12.45
28. des. Norwich (ú)  15.00
1. jan. Tottenham (h)  17.30

MANCHESTER CITY

4. des. West Brom (ú)  20.00
7. des. Southampton (ú)  15.00
14. des. Arsenal (h)  12.45
21. des. Fulham (ú)  15.00
26. des. Liverpool (h)  17.30
28. des. Crystal Palace (h)  15.00
1. jan. Swansea (ú)  12.45

ENSKU ÚRVALSDEILDINNI Á EINUM MÁNUÐI
ÐIN ER HAFIN

Jólahátíðin er ávallt mikil veisla fyrir 
aðdáendur enska boltans. Annan 
í jólum er heil umferð og aftur 
tveimur dögum síðar. Veislan er 
síðan fullkomnuð með heilli umferð á 
nýársdag.
Arsenal trónir á toppi deildarinnar en 
liðið á erfiða leiki framundan, m.a. gegn 
Everton, Manchester City og Chelsea 

fyrir jól. Desember gæti einnig reynst 
prófraun á leikmenn Liverpool þar sem 
félagið á fyrir höndum útileiki gegn 
þremur af toppliðunum, Tottenham, 
Manchester City og Chelsea. 
Manchester United á hins vegar fjóra 
heimaleiki og stærsti leikur liðsins yfir 
hátíðirnar er viðureign við Tottenham á 
Old Trafford á nýársdag.

ÓMISSANDI LEIKIR UM JÓLIN
Þorláksmessa Arsenal – Chelsea  kl. 20.00
Annar í jólum Man. City – Liverpool  kl. 17.30
29. desember Chelsea – Liverpool  kl. 16.00
Nýársdagur Man. Utd – Tottenham  kl. 17.30



100
HEPPNIR VILDARÁSKRIFENDUR FÁ  

JÓLAKÖRFU (GJAFAKORT) FRÁ BÓNUS
AÐ VERÐMÆTI 30.000 KR.

Skráðu þig á stod2.is/vild  
50 körfur verða dregnar út í Íslandi í dag 13. desember

og 50 körfur 20. desember

Vinsælar

jólavörur 

í Bónus

Vildaráskrifendur geta 
hæglega sparað sér sem 

nemur áskrift að t.d. 
Skemmtipakkanum með 

því að nýta sér afslættina 
sem bjóðast hjá 

samstarfsfyrirtækjum 
okkar í Stöð 2 Vild.
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