
Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

D. Grámann

1. bók

Bls. 1

1.nótt - Upphaf

SM: Særingamenn...  Það eru þeir sem hafa verið innblásnir af guðlegum anda. Hlutverk 

þeirra er að finna og særa burt hið illa sem dvelur í myrkrinu.

Bls. 2

X: Hefurðu heyrt? fjöldi fólks hefur horfið í þessari kirkju. Hún er ekki í notkun þannig að 

fátækir ferðalangar stoppa oft hér. Og þegar dagar, þá er ekkert eftir af ferðalöngunum nema 

fötin. Kirkjan er bölvuð, vegna þess  sem gerðist fyrir 2 árum......

SM: Uppspunin lok 19. aldar. Þarna í þokunni hafa undarlegir hlutir byrjað að gerast.

Bls. 3

Karl: Móra! Æ, ætlarðu virkilega þarna inn!? 

Móra: Við höfum fengið endalaust af kvörtunum í sambandi við þessa kirkju frá bæjarbúum. 

Svo virðist sem fólk sé að hverfa hérna.

Karl: Veistu að þessi staður er bölvaður?

Móra: Karl... á lögreglan að bera sig svona? Allavega, við komumst að því hver eða hvað 

stendur á bak við mannshvörfin ef við litumst um. Það er fráleitt að þessi kirkja sé bölvuð!!

Karl: J, já ég veit...

Bls. 4

Móra: Vá, þetta er í algjörri niðurníðslu. Ætli ferðalangar stoppi virkilega hérna?

Karl: Arrg

Móra: Hvað!?

Karl: Við fótinn...

Móra: Þetta er bara köttur.

Karl: Ó?

Móra: Hvað er þetta hljóð...
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Bls. 5

Móra/Karl: Vó... gaaaa

Karl: Úff úff. E, ertu ómeidd, Móra!? Móra!?

Bls. 6

Alan: Náði þér. Þú sleppur ekki í þetta skiptið.

Móra: *Andköf*

Bls. 7

Alan: Ha... manneskja!? Af hverju hérna...

Móra: Hvernig dirfistu...

Alan: Og lögga þar að auki!!

Móra: Hver ertu!!

Alan: F, fyrirgefðu, ég tók ekki eftir þér... Ég var bara að reyna að ná kettinum. Ég er bara 

venjulegur... ferðamaður...

Bls. 8

Alan: Nú, þannig að það er svona skuggalegur orðrómur um þennan stað? Ég kom ekki í 

bæinn fyrr en í morgun. Flækingsköttur át frá mér mikilvægan hlut áðan þegar ég fór í 

gegnum húsasund, og ég er búinn að vera að leita að honum síðan.

Þ, það er satt. Þetta var hlutur sem lærifaðir minn hafði treyst mér fyrir, ég má alls ekki týna 

honum!!

Móra: Lærifaðir? Hvar er hann þá? 

Alan: Sko... Hann hvarf á Indlandi...  (Þetta er þér að kenna)

Móra: Er hann ekki bara krakki? Skrítinn strákur... Allavega, ég ætla að ná í félaga minn, 

vinsamlegast bíddu hérna.

Bls. 9

Karl: AAARRRRRGGG!!

X: bam bam bam bam bam

Móra: hva, hvað í!?

Alan: Heyrðu

Móra: Vertu kyrr! Þetta kemur af neðri hæðinni! Hver er þar!!
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Bls. 10

Móra: Ka.. Karl

Bls. 11

Móra: Þetta er...

Bls. 12

Móra: Getur ekki... verið. Orðrómurinn var sannur...Hvað...? Sárt...

Bls. 13

Alan: Farðu varlega. Gasið frá líkinu inniheldur taugaeitur. Hann var drepinn af skratta. 

Móra: Sk...

Alan: Löggæslukona!?

Móra: Skratti...?

Bls. 14

Lögr: A Móra þú hefur náð meðvitund!

Móra: Ha? Hvar er ég...?

Lögr: Á stöðinni! Þú ert á réttum tíma.

Móra: Ha?

Lögr: Varðstjóri, Móra lögregluþjónn er vöknuð.

Varðstjóri: Kom inn.

Móra: Alveg rétt, Karl var...

Lögr: Við vitum. Við erum að yfirheyra hinn grunaða.

Móra: Ha!?

Bls. 15

Varðstjóri: Nafn: Alan Gengill. Heimilisfang ekki vitað, þjóðerni óþekkt og undir lögaldri. Þú 

gerðir það er það ekki? Ófétið þitt!!

Alan: Ég hef ekkert gert!!! Hvernig lenti ég í þessari stöðu! Ég ætlaði bara að koma með 

lögreglukonuna hingað þar sem hún hafði misst meðvitund. (En sú illmennska.)

Varðstjóri: Þú varst þarna í kirkjunni ekki satt! Það er grunsamlegt! Svo er það þessi hönd! 

Hún er öll rauð, örugglega blóð!

Alan: Nei sko þetta er reyndar...
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Bls. 16

Varðstjóri: Hv, hvað er þetta... ojjj!!

Bls. 17

Varðstjóri: Hvað ertu búinn að gera! Var ekkert sárt að búa til þennan kross eða!! Fjandans 

skýjaglópur!! Farðu betur með líkamann sem foreldrar þínir gáfu þér!

Móra: He, heyrðu! Þessi strákur var með mér fram að atvikinu.

Varðstjóri: Hvað þá!?

Lögr: Varðstjóri, það fundust óvenju stór skotgöt á vettfangi glæpsins. Og þessi strákur er 

bara með einn kött með sér! Eins og stendur hefur ekkert skotvopn fundist sem passar við 

skotgötin í kirkjunni.

Varðstjóri: Af hverju missti  lögreglukonan á staðnum meðvitund!? Móra Heiðs!!

Bls. 18

Móra: É, ég biðst velvirðingar á þessu.

Varðstjóri: Geturðu ekki sýnt smá styrk í starfi! Við höfum ekkert vopn og vitum ekki einu 

sinni hvernig sökudólgurinn lítur út!!

Alan: Ég veit hver sökudólgurinn er. Ég hef ekki séð hann en ég veit hvað hann er. Leyfið 

mér að aðstoða við rannsóknina. Sökudólgurinn gengur  undir nafninu “skratti”. Ég kemst oft 

í tæri við þá.  Þeir fá reynslu af því að myrða fólk. Ef þeir fá næga reynslu þá þróast þeir.

Bls. 19

Alan: Skrattinn mun drepa á ný. Ef við stoppum hann ekki fljótlega þá munum við ekki geta 

stoppað hann. Þessi kross er andskrattavopn. Kannist þið við særingamenn? Þeir eru klerkar 

sem sérhæfa sig í eyðingu skratta.

Bls. 20

X: Ég heyrði að lögreglumaður hafði verið myrtur. Hann var víst illa farinn. Orðrómurinn var 

þá sannur. Það ríkja álög yfir þessari kirkju eftir það sem kom fyrir séra Markús. Ha? Hvað er 

það þá? Æ maður má víst ekki tala um þetta en... Fyrir 2 árum, þá dó kona prestsinns óvænt í 

slysi.
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Bls. 21

ÞaG: Ohoho. Allir eru óttaslegnir, sæti skrattinn minn. Dreptu fleiri og fleiri og þróastu. 

Bls. 22

Móra: Bróðir? Ég er komin heim Markús. Hvernig er líðanin? 

Markús: Velkomin heim, Móra. Þú ert snemma í dag.

Bls. 23

Móra: Æ, slepptirðu aftur að borða matinn þinn!? Bróðir þú hefur ekkert borðað upp á 

síðkastið. Þetta gengur ekki, þú verður að borða eitthvað. 

Markús: ....Ég er bara saddur... Fyrirgefðu. Ég hverf(verð svangur) fljótlega...

Móra: Stattu þig Markús, ég er viss um að systir mín á himnum biður þig um það líka.

Bls. 24

X: Kablamm

Alan: Aaaa--- Ekki vera með læti!!

Markús: Er einhver þarna...?

Móra: Það, sjáðu til bróðir. Heyrðu! Hvað þykistu vera að gera? Ég sagði þér að fara ekki út 

úr herberginu!! 

Alan: A nei sko...

Móra: Þú ætlaðir yfir í kirkjuna er það ekki!!

Alan: Bara smástund!

Móra: Bannað!!

Bæði: Úff.

Bls. 25

Varðstjóri: Særingamenn? Hvað er það! Nóg um það, þið megið fara. Ég ætla aftur á vettvang 

glæpsins. Móra farðu með hann heim til þín og hafðu auga með honum. 

Móra: Sem sagt, við erum í stofufangelsi ekki satt.

Alan: Kirkjan er meira að segja beint fyrir framan mig... Ætli lögreglumönnunum sé óhætt...

Móra: Alan, heldurðu virkilega að glæpamaðurinn sé skratti? 

Alan: Já?

Móra: Skrattar eru bara eitthvað sem fólk trúði á af hræðslu fyrir löngu til að útskýra ólán og 

sjúkdóma.
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Bls. 26

Móra: Þeir eru bara til í orðum og hugum manna. Þeir eru ekki til í alvöru. Ég trúi hvorki á 

skratta eða bölvanir eða neitt slíkt. Ég þoli ekki slíka hluti.

Alan: Sko...skrattarnir sem ég er að tala um eru ekki þannig.

Móra: Ha?

Alan: “Skratti” er nafn á vopni. Grimmilegt vopn sem er framleitt til að ógna mannkyninu. 

Það er “Skratti”.

Bls. 27

Alan: Þeir eru oftast í mannslíki þannig að það er erfitt að bera kennsl á þá en...

Markús: U... uu

Móra: Markús bróðir!? Hvað er að?

Bls. 28

Alan: Skratti!!!

Markús: É , ég er svangur. Leyf mér að drepa.

Móra: Ha?

Bls. 29

Móra: Bróðir...?

Bls. 30

Móra: Hvað er... þetta?

Bls. 31, 32

Varðstjóri: Humm!?

Alan: úff... er, ertu ómeidd, Móra?

Móra: Hvar erum við...?

Alan: Í kirkjunni á móti... við köstuðumst hingað.

Bls. 33

Móra: Hvað í... náðirðu að stoppa byssukúluna!?
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Alan: Ekki snerta. Þetta er kúla úr skrattablóði. Hún inniheldur banvænan vírus. Skrattar 

breyta hluta af sér í vopn og skjóta þessu. Ef þú ert skotinn þá étur vírusinn sig hratt í gegnum 

líkamann og... þú brotnar.

Bls. 34

Alan: Fjandinn... fyrirgefðu, ég gat ekki bjargað þér...

Móra: Hvað kom fyrir bróðir minn Markús...?

Alan: Móra, skrattar klæða sig í líkama fólks til að falla inn í mannfjöldann. Þetta var ekki 

Markús. Þetta var skratti sem drap Markús, tók líkama hans og kom í hans stað. 

Bls. 35

Móra: Bróðir minn var...drepinn!?

Alan: Hann er kominn.

Varðstjóri: Hey þið--- hvað þykist þið vera að gera hérna!? 

Alan: Varðstjóri!?

Varðstjóri: Gaff!! Hvur fjandinn er þetta!?

Bls. 36

Varðstjóri: Skjótið! Hver veit hvað þetta er, en mér líst illa á það!!

Alan: Byssur virka ekki! Flýið!!

Móra: Hættu...

Bls. 37

Móra: Varðstjóri... allir... Skrímslið þitt! Af hverju drapstu þá, af hverju!!!

Alan: Orð hafa engin áhrif, Móra.

Bls. 38

Alan: Hann gerir þetta ekki af eigin vilja... þetta er vopn sem hefur verið forritað til að þróast.

Móra: Þetta er bara drápsmaskína!!

Alan: Þér skjátlast. Skrattar eru lifandi vopn sem innihalda sálir. Sálunum er stýrt af 

“Smiðnum”. Syndir þeirra kvelja þær, þær örvænta yfir ásýnd sinni og hryllir við  tilveru 

sinni. Sálarkvalir þessara sála knýja þróun skrattans. Þessi skratti inniheldur einnig... sál 

einhverrar manneskju.
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Bls. 39

Alan: Hún var örugglega einhver mjög náin Markúsi heitnum... Skrattar eru fæddir af blöndu 

af “vél”, “sál” og “harmleik”. Það er sorti í hjörtum allra manna. Þegar sá sorti dýpkar við 

harmleik, þá birtist “smiðurinn” og skratti fæðist.

Bls. 40

Alan: Markús hefur lent í einhverjum harmleik og vakið athygli “smiðsins” 

Móra: Harmleikur... Til hamingju Klara.

Klara: Þakka þér Móra.

Bls. 41

Móra: Við misstum foreldra okkar þegar við vorum kornungar. Séra Markús var alltaf að 

hjálpa okkur og hvetja okkur áfram. Hann og systir mín giftu sig. Þau voru svo ánægð.

Markús: Rifust þið Móra?

Klara: Ég vil ekki að hún gerist lögreglukona. En hún vill ná þjófnum sem myrti móðir okkar 

og föður...

Bls. 42

Klara: Guð er sannarlega illgjarn. Ég losaði mig við hatrið og bar þá ósk eina að hún lifði 

hamingjusamlega. En að Móra skuli velja þessa leið...

Markús: Ég treysti á Guð. Móra ætlar ekki að gerast lögreglukona vegna hefndar. Mér sýnist 

frekar sem hún vilji vernda okkur svo að við getum alltaf lifað hamingjusöm saman. Er hún 

ekki alin upp með þér og Guði... Trúðu.

Bls. 43

Markús: Hafðu trú á tilfinningum Móru og náð Guðs. Guð svíkur ekki þá sem trúa. 

Klara: ... Já, ég trúi.

Bls. 44

Markús: Klara!! Guð, af hverju...Klara. Klara. Klara!!!

Bls. 45

Móra: Slysið veikti hjarta Markúsar...

Markús: Guð svifti mig konunni minni!! Þvílík vanþóknun!! Ég bölva þér, Guð!!
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Alan: Prestur sem bölvaði Guði... Hann hefur líklegast birst þá.

Bls. 47

Alan: “Smiðurinn”

ÞaG: Já góða kveldið. Þetta hérna er töfralíkami sem ég bjó til. Settu í hann sál og hann lifnar 

við. Þú getur endurheimt hana Klöru sem hinn hatrammi Guð tók. En til þess þarf ég þína 

hjálp. Klara er tengd þér og röddin þín... getur kallað á sál hennar að handan.

Markús: Klara!!!

Bls. 48

Klara: Ma, Markús... Hvað hefurðu gert...

Markús: Ha?

Klara: Hvernig dirfistu að breyta mér í skratta!! Hann náði mér! Ég get ekki flúið!!

ÞaG: Ohoho. Nú ert þú mín  eign, kæra Klara. Dreptu þennan mann og klæddu þig í hann, og 

það er skipun.

Klara: Ooo...

Bls. 49

ÞaG: Hún á afmæli í dag, hún á afmæli í dag, hún á afmæli hún... Klara. Tilbúinn.

Klara: Hættu. Hættu.

Bls. 50

Móra: Nei...er þetta systir mín...? Þetta er Klara systir mín!? 

Alan: Kross Guðs sem býr í mér. Gef mér krafta þína til að eyða myrkrinu.

Bls. 51-52

Alan: Gegn þessum aumkunarverða skratta, til bjargar sálinni.

Bls. 53

Alan: Fyrirgefðu...þetta er örugglega sárt en   ég geri þetta til að frelsa þig. Vinsamlegast 

farðu friðsamlega, frú Klara.

9



Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

Bls. 54, 55

Klara: Þakka þér...

Móra: Ætli... þau hafi komist örugg til Guðs, systir mín og Markús...

Alan: Já örugglega, án efa...

Bls. 56

Alan: Þúsaldargreifinn. Það er það sem “smiðurinn” er kallaður. Hann er að undirbúa endalok 

mannkyns. Það er hlutverk særingamanna að stoppa hann.

2. nótt – Nótt með fullu tungli.

Bls. 57

SM: “Skrattar” Hatrömm vopn búinn til úr blöndu af vél og sálum látinna.

“Særingamenn” Svartir klerkar sem eyða skröttum. 

Uppspunnin lok 19.aldar. Hér gerast undarlegir atburðir, nótt eftir nótt.

Bls. 58

Alan: Smábjalla, ekki flögra of langt í burtu. Hvað ætlarðu að gera ef að köttur étur þig aftur?

Sirkus1: Ha? Var hann étinn af ketti? Vel gert hjá þér að bjarga honum.

Alan: Hann kom upp úr gröf kattarins. 

Sirkus1: Ha?

Sirkus2: Komstu til Englands til að skoða þig um, ferðalangur?

Alan: Nei ég kom til að fara á ákveðin stað. Til höfuðstöðva særingamanna.

Bls. 59

2. nótt – Nótt með fullu tungli.

Bls. 60

SM: Indland, 3 mánuðum fyrr.

Kross: Alan.

Alan: Já meistari.

Kross: Nú eru liðin 3 ár síðan þú gerðist aðstoðarmaður minn. Líður fljótt að því að þú getir 

séð um þig sjálfur. Frá og með deginum í dag  ertu formlega orðinn særingamaður.

Alan: Í alvöru!?

Kross: En, til að ganga frá því þá verð ég að fara með þig til höfuðstöðvanna.
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Bls. 61

Kross:  Þú... veist hvar höfuðstöðvarnar eru ekki satt?

Alan: ...Já?

Kross: Þú færð steinþursinn minn í minn stað. Ég er búinn að senda umsjónarmanninum sem 

heitir Komúi tilvísun um að þú sért að koma. Þannig að...þú skalt leggja af stað þegar þú 

vaknar.

Alan: Ekki segja mér að þú ætlir ekki að koma með, meistari!?

Kross: Ég bara þoli ekki höfuðstöðvarnar.

Alan: Aa!!

Bls. 62

Alan: Bara draumur ha... Ég get enn ekki gleymt...

Sirkus1: Hvað er að væni? Lítur út fyrir að hafa fengið martröð?

Jón: Þetta er skratti----!!! Þetta er skratti, ég verð drepinn---

Sirkus1: Hv, hvað í!?

Alan: Takk fyrir farið!

Sirkus1: Ja hérna!

Bls. 63

Alan: Ertu ómeiddur!? Hvar er...skrattinn...!?

Maður1: Það er enginn fjandans skratti.

Alan:Ha?

Maður1: Sjáðu hvað þú ert búinn að gera Jón, þvaðrandi um að vera drepinn.

Jón: Ái!

Bls. 64

Maður1: Þetta var bara lélegur hrekkur hjá þessum hérna. Leikur sér að því að hræða fólk með 

látum um skratta.

Jón: Þetta er enginn hrekkur auli! Skrattar eru víst til í alvörunni!! Þeir eru byrjaðir að ráðast 

inn í þennan heim okkar. 

Maður1: Jájá einmitt. Hérna fáðu þér nammi. 

Jón: Ekki láta eins og ég sé barn!! Ég er að segja satt! Þessi heimilislausi kall hérna var 

drepinn rétt áðan af feitum manni með pípuhatt. Síðan setti hann í hann skrattabeinagrind og...
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Bls. 65

H.maður: Afsakið strákinn. Honum finnst gaman að trufla fólk og er alltaf að koma af stað 

vandræðum.

Jón: umf!? (ha!?)

Maður1: Sagði ég ekki.

Maður2: Við komum ekki næst Jón, alveg sama hvað þú öskrar .

X: Þögn....

Bls. 66

Alan: Þú getur ekki blekkt augu mín. Þú ert skratti.

Bls. 67

Alan: Jón, ekki satt? Þú virðist vita mikið um skratta, en af hverju þá?

Jón: Jibbí------!!!

Alan: Úff!?

Bls. 68

Jón: Særingamaður! Ég hef aldrei séð þannig áður!! Var þetta skrattavopnið þitt þarna rétt 

áðan? Leyfðu mér að sjá...ha? Pabbi minn er sagnfræðingur hjá Vatíkaninu. En hann er alltaf 

úti að vinna... Þannig að ég dunda mér við að lesa gögnin hans til að eyða tímanum. Þannig 

lærði ég um skratta.

Alan: Skrýtnir skór...

Jón: Ég ætla einhverntímann að verða sagnfræðingur sem getur eytt skröttum á augabragði!

Bls. 69

Jón: En samt...

Alan: Hvað?

Jón: Ég vissi ekki að það væri hægt að verða særingamaður þegar maður er svona aumur--- 

Ég hafði ímyndað mér svona kraftakalla. Alls ekki eins og þig. Hvað hefurðu eytt mörgum 

skröttum? Og hvernig fékkstu þetta skrattavopn á hendinni á þér? Hvernig er  að eyða fyrsta 

skrattanum sínum?

Alan: Jón, það væri best  að þú blandaðir þér ekki of mikið í þetta. Þú slappst með skrattann 

þarna áðan... en ekki gera neitt meira til að vekja athygli greifans. Það er hættulegt.
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Bls. 70

Jón: Hérna.

Alan: Hm? Laukur?

Jón: Ha ha--- þetta er lauksprengja sem ég hannaði. Fyrirgefðu að ég skuli ekki vilja horfa 

þögull upp á skrattana laumast inn á meðal okkar. Hvað er svona hættulegt? Barnaleikur ef 

aumingjar geta það.

Alan: Au, augun í mér... úff maður, hvað er málið.

Bls. 71

Fóstra: Ungi maður! Ungi maður...! Herra Jón það er kominn gestur. Heyrirðu í mér--? Herra 

Jón--!!

Jón: Hver? Leó!!

Bls. 72

Jón: Langt síðan síðast félagi! Þú hefur ekkert hringt síðan á jarðarförinni þannig að ég var 

farinn að hafa áhyggjur! Býrðu hjá ættingjum núna? Það hlýtur að hafa verið erfitt að missa 

mömmu þína, láttu mig vita ef ég get hjálpað þér með eitthvað. Þannig að vertu hress! Hann 

hefur breyst eitthvað... Hefur tekið mikið á að missa móður sína. Ætli það sé ekki eitthvað 

sem getur hresst hann við...

Bls. 73

Jón: Alveg rétt! Ég sá skratta í fyrsta sinn í dag! Ég hef haldið áfram að fara eftirlitsferðir 

síðan þú fórst. Það var vélbeinagrind innvortis eins og við héldum. Og ég sá andlitið á 

Þúsaldargreifanum þar að auki!! Þetta var pottþétt hann. Augnablik, ég skal teikna hann. 

Látum okkur sjá... *skrif skrif*

Bls. 74

Jón: Svona! Við skulum dreifa þessari mynd næst þegar við förum saman í eftirlitsferð!!

Leó: Jón, mig langar að sína þér einn stað....

Alan: Ég álpaðist til að hafa áhyggjur og koma eftir allt saman... Kominn með nóg, ég tala 

bara aðeins um fyrir stráknum og hef mig svo af stað til höfuðstöðvanna.

13



Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

Bls. 75

Fóstra: Já?

Alan: A, afsakið, mér skilst að Jón búi hérna. Er hann nokkuð við?

Fóstra: Þú meinar unga herra Jón? Hann er vi...

Jón: Hvað viltu hingað?

Bls. 76

Jón: Þú komst að tala um  fyrir mér er það ekki? Ég hef engan áhuga á að hlusta á þig. 

Alan: Jó, Jón ófétið þitt...

Jón: Komum okkur, Leó.

Alan: É, ég gefst upp. B, bíddu Jón, þessi strákur er...

Bls. 77

Alan: Þe... þetta er slæmt. Smábjalla! Eltu Jón!! Ég fylgi rétt á eftir. Fjandinn...Áður en ég fer 

yfir í höfuðstöðvar...þá virðist sem ég gæti rekist á hann hér, meistari...

Bls. 78

Jón: Heyrðu Leó, er þetta staðurinn sem þú vildir fara á? Er þetta ekki kirkjugarður. Ó, gæti 

verið að mamma þín sé grafin hérna? Þú hefðir átt að segja það strax, óþarfi að þegja svona 

yfir því...

Bls. 79

ÞaG: Góða kveldið. Gaman að kynnast þér, kæri Jón.

Jón: Þ, þúsaldargreifinn...!?

Bls. 80

Jón: Hafðu þetta!! Forðum okkur Leó. Halló, Leó!? Hvað er að!? Greifinn mun drepa þig!!

ÞaG: Leó...Kæri Leó er fyrir löngu dáinn. Daginn sem móðir hans var jörðuð.

Bls. 81

ÞaG: Þetta þarna er skratti sem ég bjó til til að refsa þér fyrir að flækjast fyrir.

Jón: þú lýgur...

Alan: Það er satt. Jón, þessi strákur er skratti greifans!!
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Bls. 82

SM: Og svo var meistari floginn.

3. nótt – Pentagram

Bls. 83

X: Eyddu mér

Alan: Forðaðu þér...

X:Eyddu mér

Alan: Forðaðu þér Mana!!

X:Eyddu mér

X: Gerðu það eyddu mér.

Bls. 84

3. nótt  Pentagram

Bls. 85

Jón: Leó...?

Alan: Treyst mér Jón. Þessi strákur er ekki mennskur. Þetta er vopn Þúsaldargreifans sem 

hefur stolið líkama vinar þíns... Þetta er skratti.

Bls. 86

ÞaG: Hver?

Alan: Gott kvöld, Þúsaldargreifi. Ég er óvinur þinn.

ÞaG: Ertu særingamaður!? Jæja, gaman að kynnast...? Kynnast þér...?

Bls. 87

Alan: Kross minn, eyddu skröttum! Frelsaðu sálina!!

Bls. 88

Alan: Jón...!

Jón: A, af hverju...? Af hverju er Leó skratti? Er þetta ekki vinur minn? Við förum alltaf í 

eftirlitsferðir saman í leit að skröttum. Við ætluðum að vernda bæinn saman...
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Bls. 89

Jón: Það getur ekki verið að hann sé skratti! Þú hefur engar sannanir fyrir því!!! Leó...

Bls. 90

Alan: Jón!

Jón: A...Alan!!

Bls. 91

Alan: unn...

Jón: Þetta er slæmt! Alan var skotinn! Það er vírus sem étur upp líkamann í kúlum skrattanna. 

Þeir sem eru skotnir eyðast upp og verða að engu!!

ÞaG: Úú. En það hugrekki að stökkva í veg fyrir skotin án nokkurs hiks. Hvernig líður þér. 

Jón? Ég hef nokkra óbeit á þér. Þú ert aumur en ert samt uppfullur af hugmyndum um réttlæti. 

Stanslaust að segja mig vondann. Ég smíða bara skratta í þágu allra.

Bls. 92

ÞaG: Hvað finnst þér, ljótt ekki satt? Þetta er kristöllun syndanna sem búa í hjörtum fólks. Þú 

heldur að skrattar séu bara vopn sem ég bý til en skrattar fæðast í hjörtum fólks. Hið sama 

gildir um þennann skratta. Vinur þinn Leó fæddi af sér þennan skratta.

Jón: Leó fæddi...

Alan: Móðir Leó heitins. Með hjálp greifans kallaði Leó sál móður sinnar aftur yfir í þennan 

heim, og hún varð að skratta. Ég get séð hana...

Bls. 93

Alan: Ímynd hinnar kvöldu móður stráksins, sem var gerð að skratta.

ÞaG: Sérðu hana? Hvað ertu að segja, þú sem ert hálfdauður.

Alan: Ég er manneskja sem hýsir í sér andskrattavopn. Ef það er vírus, þá get ég hreinsað 

hann.

Bls. 94

Jón: Eyðingin er að veikjast!! A, Alan... Hvað er...þetta?
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Bls. 95

Alan: Bölvun... Ég breytti einu sinni náinni manneskju í skratta. Þökk sé þessari bölvun þá get 

ég séð sálir sem hafa verið teknar af skröttum.

ÞaG: Aa----!!! Nú man ég... Ég hef hitt þig einu sinni áður... Þú ert Alan Gengill, strákurinn 

sem breytti föður sínum í skratta!!

Bls. 96

ÞaG: Mana Gengill, á ég að endurlífga hann fyrir þig?

Bls. 97

Alan: Við vorum ekki tengdir blóðböndum. En hann tók við mér, sem hafði verið borinn út 

vegna afmyndaðrar hendi, og ól  mig upp.

Mana: A..la...n. Hvernig dirfistu að breyta mér í skratta...

Bls. 98

Mana: Alan!! Hvernig dirfistu!! Ég bölva þér. Ég bölva þér Alan!!

Bls. 99

Mana: Aarrrg

Bls. 100

Alan: Ég vissi ekki hvað hafði gerst. Hvað er þetta...!? Hreyfist sjálfkrafa...

Bls. 101

Alan: Mana...!? Hættu, ekki Mana...!! Forðaðu þér... Forðaðu þér Mana!! 

Mana: Alan... Ég...elska þig... Gerðu það eyddu mér.

Bls. 102

Alan: Vaaaaaaaaaaa

Bls. 103

Kross: Það er ekkert frelsi að finna fyrir sálir skratta. Þær eru að eilífu fastar sem leikföng 

greifans. Þeim er hægt að  bjarga  með því að eyða þeim. Þeir sem fæðast með skrattavopn í 

sér eiga ekki sjö dagana sæla. Þú hefur verið valinn af Guði til að vera postuli hans. 
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Bls. 104

Kross: Villtu ekki gerast særingamaður?

Alan: Síðan þá hef ég alltaf getað séð sálir skratta. Í fyrstu hélt ég að Mana hefði lagt á mig 

bölvun, og ákvað að gerast særingamaður til að bæta fyrir syndir mínar. En eftir að hafa staðið 

andspænis mörgum skröttum þá fór ég að skilja... Tár þeirra voru ekki  sökum haturs, heldur 

vegna djúprar ástar til þeirra sem gerðu þau að skröttum. Tárin segja “Af hverju hélstu ekki 

áfram að lifa lífinu til fulls fyrir mig?” Eftir að hafa séð það ákvað ég að lifa ekki fyrir syndir 

mínar eða gerast særingamaður af þeim sökum. Þessi bölvun er minn vegvísir...

Bls. 105

Alan: Skrattar eru of sorglegar verur. Þeir eiga ekki heima hér. Þess vegna eyði ég þeim. 

ÞaG: Alan. Ég hefði átt að drepa þig við fyrstu kynni.

Bls. 106

4. nótt – Upphaf staðfestu

Bls. 107

ÞaG: Þú getur séð sálir skratta? Þú hyggst frelsa þær? Ef þú getur það þá gjörðu svo vel!! 

Særingamaður!!

Bls. 108

Alan: Fyrst vírusinn virkaði ekki hyggstu skjóta mig til bana? Vinsamlegast ekki vanmeta 

mig. Ég leyfði mér að vera skotinn áðan til þess að vernda Jón. Ekki halda að svona aum árás 

frá skratta nægi til að granda mér.

Bls. 109

Alan: Helstu kostir andskrattavopnsins sem ég hef á minni hægri hönd eru hraði og styrkur. 

Skot frá skröttum hafa engin áhrif á höndina. Hún hefur þann tilgang einan að eyða 

vopnunum þínum.

ÞaG: Jæja, þú ert góður með þig. Sjáum til með það.
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Bls. 110

ÞaG: Kannastu við austurlensk orðatiltæki? Ef þú hefur lélega byssu...skjóttu þá því oftar. Það 

eru til heilu hersingarnar af skröttum. 

Bls. 111

ÞaG: Skjótið---! Skrattafallbyssa!!

Alan: Jón! Ég fer aðeins. Ég ætla að eyða þeim öllum!!

Bls. 112

Jón: Eyða... Skrattar eru váleg vopn framleidd af greifanum. Óvinir mannkyns. Við áttum að 

skilja það. Þetta er svakalegt Leó. Skrattar geta klætt sig í líkama þeirra sem þeir drepa. 

Leó: Oj---- en ógeðslegt! Ég næ þessu ekki! Hvernig geturðu lesið þetta og verið rólegur, ég 

er hræddur við þig!!

Jón: Samkvæmt þessu þá gæti hver sem er verið skratti án þess að við vitum—Móðir Leó...dó 

svo skyndilega...

Bls. 113

Jón: Leó…við lostið sem lát móður þinnar olli myndaðist þá myrkur í hjarta þínu? Við fórum 

saman í skrattaeftirlitsferðir. Við áttum að vita að Þúsaldargreifinn væri illmenni, en samt… 

þú… tókst við greifanum? Fíflið…þitt… Fíflið þitt, Leó…

Bls. 114

Jón: Vildirðu hitta mömmu þína það mikið...að þú gerðir hana að skratta... Ég get ekki séð 

sálir skratta líkt og Alan. Ég veit ekki hvort að hún grætur. Ég veit það ekki en... 

Andskotinn... Andskotinn!!!

Bls.   115  

Jón: Fyrirgefðu Leó. Þetta gerðist af því að ég sagði þér frá greifanum. Ég var alltaf að fikta 

með einhver tæki en vissi ekkert um hjörtu fólks. Eyddu þeim Alan!!!

Bls.116

Alan: Sofðu rótt. Ég legg þá alla til grafar með þessari árás.
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Bls. 117-118

Alan: Grákross!!!

Bls. 119

ÞaG: Piff. Svo virðist sem að ég  geti ekki staðið gegn þér á þessu stigi. Mælum okkur mót 

seinna.

Alan: Greifi!!

ÞaG: Þú ert enn ekki búinn að sjá nema formála bókarinnar... Skrattar eru enn að þróast í 

heiminum. Hinn sanni lokaþáttur hefst núna.

Bls. 120

ÞaG: Ég er sá sem smíðar skratta, Þúsaldargreifinn. Hinn óhreini “Guð” og heimurinn allur 

verður leiddur til glötunar. Þið lærisveinar Guðs, særingamenn. Sama hversu mikið þið 

keppist við, þá mun ykkur ekki takast að bjarga heiminum.

Bls. 121

ÞaG: Ekki möguleiki. Gahahaha

Alan: Formáli...bókarinnar...

Jón: Alan!?

Alan: Jón...ég vil ekki vera til ónæðis en gætirðu nokkuð farið og náð í lækni?

Jón: Vó, það er blóð út um allt.

Bls. 122

Jón: Hikst... hikst... Ég fer og næ í lækni eftir smá... þannig að leyfðu mér að sitja smá. Ég 

verð ekki lengi.

Bls. 123

X: 3 dögum síðar

Alan: Hvað ertu að búa til?

Jón: Vó! Hvað þykistu vera að gera, kemur inn án þess að banka!

Alan: Ég reyndi að banka, en þú svaraðir ekki. Kross...?

Jón: Þetta er bráðabirgðalegsteinn fyrir Leó. Fólk heldur að hann hafi flúið að heiman, þannig 

að engin veit að hann er dáinn. Hver veit hvenær sannleikurinn kemur í ljós og það verður 

settur upp legsteinn...

20



Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

Bls. 124

Jón: Svo að þú ert að fara til höfuðstöðva særingamanna?

Alan: Já. Smábjalla er orðin óþreyjufull. Verð að drífa mig af stað fljótlega. 

Jón: Ég ætla að fara og heimsækja föður minn. Ég skil að ég get ekkert gert eins og ég er núna 

þannig að ég ætla að læra meira og safna kröftum. 

Alan: Ég skil... Jæja, við skulum þá gera okkar besta!

Bls. 125

Alan: úff úff. A...af hverju þarf þetta að vera staðsett svona. hö--- hö--- É... ég hafði það af...

X: 5. nótt Svarti söfnuðurinn.

Bls. 126

Alan: Höfuðstöðvar særingamanna... svarta kirkjan.

Bls. 127

Alan: ...eða hvað? Ég hafði heyrt sögur en þetta andrúmsloft er alveg ólýsanlegt... Þetta er 

örugglega staðurinn er það ekki Smábjalla? Lítum allavega á þetta.

X: Hver er þessi krakki!?

Bls. 128

Komúi: Þetta gengur ekki, að hleypa  utanaðkomandi hingað upp. Af hverju var hann ekki 

stoppaður!?

Ragnar: Ó, Komúi umsjónarmaður. Það er smá vandamál með þennan gest er ég hræddur um.

Lína: Sjáðu hérna bróðir. Þessi strákur er með þursinn sem Kross marskálkur á. 

Alan: Afsakið--- Ég heiti Alan Gengill og var sendur hingað samkvæmt tilvísun frá séra 

Marteini Kross. Ég óska áheyrnar við stjórn þessarar kirkju.

Bls. 129

Komúi: Hann þekkir marskálkinn! Er hann ennþá á lífi?

Ragnar: Hann nefndi tilvísun. Kannastu eitthvað við það umsjónarmaður?

Komúi: Nei.

Ragnar: Láttu skanna þig við hliðið fyrir aftan þig.

Alan: Ó. ...Halló. íp.
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Bls. 130

Hlið: Tek röntgenmælingu. Sker úr um hvort hér sé maður eða skratti!! !? Næ ekki mælingu? 

Er þetta villa!?

Bls. 131

Hlið: Þessi er útlægur!!!

Bls. 134

Alan: Hvað!?

Hlið: Þessi er gallaður! Pentagramið á enninu á honum er merki bölvaðra manna! Hann er 

útlægur, úti!! Pentagramið er merki skrattanna. Hann er með þeim... hann er (kannski) í 

slagtogi með Þúsaldargreifanum!!!

Alan: Hva?

Allir: Hvað þá ---!?

Hlið: Njósnari, njósnari!

Ragnar: Heyrðu, hvar eru særingamennirnir á svæðinu...

65: Þetta er í lagi.

Bls. 135

Lína: Kanda er þegar mættur.

Bls. 136, 137

Kanda: Þú ert svo sannarlega hugrakkur að koma hingað einn þíns liðs.

Alan: Au, augnablik!! Það hefur orðið einhver misskilningur.

Bls. 138

Alan: Hva...

Bls. 139

Alan: Ái? Það er skurður á andskrattavopninu!! Skot frá skröttum hafa engin áhrif en samt 

bara með einu höggi...!? Gæti þetta sverð verið...

Kanda: Hey þú... hvað er málið með þessa hendi?
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Bls. 140

Alan: ... Þetta er andskrattavopn. Ég er særingamaður.

Kanda: Hvað þá? Hlið!?

Hlið: Nei sko sjáðu. Við vitum ekki hvort hann er vinur eða óvinur! Hvað ætlarðu að gera ef 

hann er svo skratti!?

Alan: Ég er manneskja! Ég er að vísu örlítið bölvaður en ég samt alvöru manneskja.

Hlið: Gaaaa ekki snerta mig!!

Kanda: O jæja...

Bls. 141

Kanda: Við vitum það ef við lítum inn í hann. 

Alan: Þetta er framköllun andskrattavopns!!

Kanda: Ég sker þig upp með henni Eilífð hérna.

Alan: Andskrattavopn í formi sverðs!!

Bls. 142

Alan: Bíddu, bíddu ég meina það! Ég er að segja þér að ég er enginn óvinur! Þið ættuð að 

hafa fengið tilvísunarbréf frá meistara mínum Kross um komu mína!!

Kanda: Frá marskálknum...? Tilvísunarbréf...?

Alan: Einmitt. Tilvísunarbréf... Ógnvekjandi—Stílað á mann að nafninu Komúi.

Bls. 143

Komúi: Þú þarna!

X: J, já?

Komúi: Leitaðu á borðinu hjá mér.

X: Fara í gegnum þetta...

Lína: Bróðir...

Ragnar: Umsjónarmaður...

Komúi: Ég skal líka hjálpa til.

X: Hérna! Ég fann það!! Bréf frá Kross marskálki.
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Bls. 144

Komúi: Lestu!

X: “Til Komúa. Innan skamms mun ég senda til þín strák að nafninu Alan. Sjáðu um hann. 

Takk og bless, Kross.” Segir það.

Komúi: Skilið! Svo þetta var þá svona. Ragnar deildarstjóri, stoppaðu Kanda.

Ragnar: Villtu gjöra svo vel og taka til á borðinu hjá þér annað slagið!! Kanda ekki ráðast á 

hann!

Komúi: Lína, hjálpaðu mér aðeins við undirbúninginn. Við höfum nýjan meðlim í fyrsta 

skipti í langan tíma.

Bls. 145

Hlið: O...opna...?

Komúi: Strákur sendur hingað af Kross, ha... Það verður áhugavert að meta hann.

Bls. 146

Komúi: Þér er veittur aðgangur. Kæri Alan Gengill.

6. nótt – Innganga ?

Bls. 147

6. nótt – Innganga

Bls. 148

Alan: Va

Komúi: Bíddu bíddu Kanda minn.

Kanda: Er þetta Komúi... Hvað á þetta að þýða?

Komúi: Fyrirgefðu, við vorum aðeins of fljótir á okkur! Svo virðist sem þessi strákur sé 

lærisveinn marskálksins. Biðstu nú afsökunar, Ragnar deildarstjóri.

Ragnar: Þú segir þetta eins og þetta sé mér að kenna!!

Komúi: Það að Smábjalla sé í fylgd með honum staðfestir þetta frekar en allt annað. Þessi 

strákur er bandamaður okkar.

Bls. 149

Lína: Ég meina það. Var hann ekki að segja þér að hætta! Ef þið flýtið ykkur ekki þá lokar 

Hliðið á ykkur. Komið ykkur inn!
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Bls. 150

Lína: Ég er meðhjálpari umsjónarmannsins, Lína. Ég skal fylgja þér yfir í vöktunarherbergið.

Alan: Gleður mig að kynnast þér. Ó, Kanda. ..Það er það sem þú heitir ekki satt...? Gaman að 

kynnast þér.

Bls. 151

Kanda: Eins og ég myndi taka í hendina á bölvuðum manni.

Alan: Mismunun...

Lína: Þú fyrirgefur. Hann er alltaf erfiður þegar hann er nýkominn úr leiðangri.

Verðir: Nýr meðlimur ha... Hva, þetta er bara krakki er það ekki?

Bls. 152

Verðir/klerkar: Mætti halda að hann væri aldraður... hvað er málið með þetta hár. Lítur út fyrir 

að vera bölvaður. 

Alan: ...verið að tala um mig.

Verðir/klerkar: Er þetta virkilega í lagi, þessi strákur... Ja, aldur kemur sakleysinu ekki við 

eftir allt saman. Alan... Gengill...

Alan: Svo þetta er svarta kirkjan.

Bls. 153

Lína: Hérna er matsalurinn. Á þessari hæð er æfingaaðstaða fyrir 3. deild. Setustofan. Hér eru 

líka aðrir staðir eins og til dæmis heilsuhæli, bókasafn og einkaherbergi sem að ég mun sína 

þér á eftir.

Alan: Fær maður einkaherbergi!?

Bls. 154

Lína: Allir særingamenn fara í leiðangra héðan. Þess vegna líta margir á höfuðstöðvarnar sem 

heimili sitt. Þó er líka fólk sem fer héðan án þess að koma aftur.

Alan: Eins og meistari. Heimili ha... Heyrðu, hvernig herbergi eru á þessari hæð?

Lína: Við erum búin hér.

Alan: Nú?

Lína: Nóg hér. Drífum okkur nú.

SM: Hérna eru einkatilraunastofur Komúa. 
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Komúi: Hann mátti alveg sjá...

Bls. 155

Komúi: Já blessaður. Ég heiti Komúi Lí og er umsjónarmaður rannsóknardeildar! Ég býð þig 

velkominn, Alan. Þetta var svo sannarlega agalegt þarna áðan.

Allir: Og hverjum er það að kenna...

Komúi: Jæja, ef þú vildir vera svo vænn að sýna mér á þér höndina.

Alan: Ha?

Komúi: Vopnið þitt skaddaðist þegar Kanda réðst á þig áðan ekki satt? Þú þarft ekki að fela 

það.

Bls. 156

Komúi: Taugin er sködduð eins og ég óttaðist. Lína komdu með deyfilyfið. Getur þú kallað 

það fram? 

Alan: A, já. Framköllun!

Komúi: ó. Humm

Bls. 157

Komúi: Þú ert sníkilstýpa.

Alan: Sníkils...týpa?

Komúi: Já, það er samhæfur einstaklingur sem getur breytt líkama sínum í vopn. Á meðal 

þeirra gerða af andskrattavopnum sem eru til, þá er þessi týpa sjaldgæfust. Þeir sem eru 

sníkilstýpur deila hluta af líkama sínum með vopninu og eru því í meiri hættu á að verða fyrir 

áhrifum frá bardögum og sliti á vopninu.

Alan: Til hvers eru þessi tæki?

Komúi: Ha? Fyrir viðgerðir.

Alan: Bara því þau eru svolítið sjokkerandi.

Komúi: Ef þú villt ekki verða fyrir áfalli þá legg ég til að þú lítir undan.

Alan: Bí, bíddu...

Bls. 158

Komúi: Og byrja.

Alan: Gaaaa---!!

26



Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

Bls. 159

Ragnar: Þar byrjaði hann...

X: Hrottalegt...

Lína: Komúi, þið farið “þangað” á eftir ekki satt? Ertu viss um að það sé í lagi að sleppa því 

að ganga úr skugga um hvort Alan sé mennskur?

Komúi: Ha? Nei nei hann er örugglega mennskur.

Lína: Hvernig veistu? 

Komúi: Því að í þessum heimi eru manneskjur einar um það að verða fyrir bölvunum.

Bls. 160

Komúi: Þú getur ekki notað höndina fram á mánudaginn? út af deyfilyfinu, en hún er komin í 

lag. 

Alan: Ekki séns að ég fari og skaði höndina aftur...

Komúi: Svona nú, það eru nokkrir vankantar á sníkilstýpum en þær eru líka sjaldgæfar. Þessi 

týpa er sú besta til að kalla fram krafta sakleysisins.

Alan: ? Sakleysi?

Bls. 161

Yfirhershöfðingjar: Það er sakleysi Guðs. Kraftur almættisins sjálfs. Við höfum komist yfir... 

enn einn hluta Guðs...

Komúi: Þetta eru yfirmenn okkar, yfirhershöfðingjarnir. Jæja, sýndu þeim nú hvað í þeim? 

býr.

Alan: ...ha?

Bls. 162, 163

Alan: Hva...!?

Hebraska: Sa...sa...sak...sakleysi...

Bls. 164

Alan: Hvað er þetta... Ég kalla þig fram, kross!

Komúi: Það þýðir ekkert. Ég var búinn að segja þér að deyfilyfið virkaði þangað til á 

morgun?.

Alan: ! Komúi...

Komúi: Krossinn þinn er virkilega frábær, Alan. Hvað finnst þér, Hebraska?
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Bls. 165

Komúi: Er hann þér til hæfis? Þessi postuli Guðs.

Bls. 166

7. nótt - Að kunna skil á takmarkinu.

Bls. 167

Alan: Gu! Þetta er slæm tilfinning... hver fjandinn er þetta! Mér líður eins og það sé verið að 

leitast um inni í mér...!! Hreyfðust!!

Bls. 168

Komúi: Deyfilyfið leyfir þér ekki að hreyfa hendina—

Alan: Hvað meinar hann með þessu. Fjandans deyfilyf...! Hreyfðust! Komdu fram!! 

Andskotinn...hreyfðu þig!!!

Bls. 169

Alan: U! Uvaaaaaa

Hebraska: Ja...ja hérna, þrátt fyrir deyfilyfið...

Alan: arg

Hebraska: Tau...taugarnar eru lamaðar. E...ekki ofreyna þig með því að kalla fram í þessu 

ástandi...! Róaðu þig...ég er ekki óvinur. Að kalla fram... andskrattavopnið... þegar berandinn 

er ekki almennilega samstilltur... getur verið mjög hættulegt...

Bls.170

Hebraska: ...2% ...16%  30... 41... 78... 83%! Nú ertu kominn í lag...svo virðist sem að 

hámarks samstillingarhlutfall milli þín og vopnsins sé 83% eins og stendur...

Alan: Samstillingarhlutfall?

Hebraska: Það er tölugildið fyrir styrk andskrattavopnsins þíns þegar þú kallar það fram... Því 

lægra sem hlutfallið er því erfiðara verður það kalla að fram, og berandinn getur lent í hættu...

Bls. 171

Hebraska: Það var ekki ætlun mín að hræða þig... Ég var bara... að skoða sakleysið þitt...

Alan: Skoða... sakleysið mitt...?
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Hebraska: Alan Gengill... Sakleysi þitt mun einhverntímann í myrkri framtíðinni fæða af sér 

mikinn “Tíma-tortímanda”... Það er það sem ég hef skynjað... það er minn kraftur...

Alan: Tor...tímandi?

Komúi: Já er það ekki frábært....

Bls. 172

Komúi: Þetta mun örugglega rætast--! Spár Hebrösku rætast oftast. Haha--- Ég býst við miklu 

af þér, Alan.

Alan: Komúi. Mætti ég lemja þig aðeins? 

Komúi: Æi nei. Og þú ert búinn að reiða til höggs. Fyrirgefðu fyrirgefðu, þér brá ekki satt. Ég 

veit þetta var skelfilegt--- Það er í reglunum að láta Hebrösku líta á sakleysið hjá nýjum 

særingamönnum. 

Alan: Viltu gjöra svo vel að láta vita af svona hlutum fyrirfram!! Og hvað er svo þetta 

sakleysi sem þið eruð að tala um?

Bls. 173

Komúi: Leyf mér að útskýra. Því sakleysi er eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir ykkur 

særingamenn sem munuð berjast í framtíðinni. Þeir sem þekkja þessa sögu eru Svarti 

Söfnuðurinn, Vatíkanið og Þúsaldargreifinn, engir aðrir. Allt hófst þetta fyrir um hundrað 

árum, þegar teningur nokkur var uppgötvaður.

Bls. 174

X: Til afkomenda okkar...

Vér bárum sigur af myrkrinu. Sumir okkar lifðu ekki af. Hörmungar munu gerast í framtíðinni 

og til að forða ykkur frá glötun skiljum við þessi skilaboð eftir hér-----

Komúi: Textinn sem fylgdi með var spádómur frá fornri menningu... sem skírði frá hvernig 

ætti að nota efnið.

Bls. 175

Alan: Efnið?

Komúi: Það kom í ljós að teningur sjálfur var gerður úr efninu. Efnið var kallað 

“Guðskristall” og býr það yfir dularfullum kröftum. Við köllum það “sakleysi”. Krossinn á 

þinni vinstri hönd er gerður úr þessu sama efni. Andskrattavopn er nafn gefið vopnum sem 

vinna úr og innihalda sakleysi. 

29



Háskóli Íslands Vor 2009
Hugvísindadeild - Japanska Ingvar Einarsson

Bls. 176

Komúi: Þeir sem bjuggu til teninginn höfðu notað sakleysið til að berjast gegn og sigra 

Þúsaldargreifann. 

Alan: Greifinn...!!

Komúi: En heiminum var grandað að lokum. Þetta gerðist fyrir um sjöþúsund árum og er 

kallað “syndaflóðið” í Gamla Testamentinu. Teningurinn kallar það hinsvegar “hina þrjá daga 

myrkurs”. Og samkvæmt teningnum þá mun heiminum verða grandað að nýju af greifanum. 

X: Endurkoma “hinns þriggja daga myrkur”!!

Bls. 177

Komúi: Hingað til hefur spádómurinn staðist. Greifinn er snúinn aftur í okkar heim. Vegna 

þessarar staðreyndar ákvað Vatíkanið að fylgja eftir spádómi teningsins. Það er endurlífgun 

sakleysisins og tilkoma Svarta Söfnuðarins. 

X: Safnið saman postulunum! Hvert sakleysi mun velja sinn postula! Þeir eru “hinir 

útvöldu”!! Án hinna útvöldu þá getur sakleysið ekki kallað fram krafta sína!

Komúi: Þeir sem sakleysið hefur valið eru þið særingamenn.

Bls. 178

Komúi: En greifinn hefur ekki gleymt fortíðinni. Hann hefur byggt hersveitir til að eyða Guði. 

Það eru skrattarnir. Ef sakleysið er hvíta hliðin, þá eru skrattarnir sú svarta. Þeir eru gerðir úr 

“myrku efni”. Því meira sem það þróast því öflugra verður það. Greifinn ætlar sér að eyða 

sakleysinu og koma í veg fyrir endurreisn þess.

Bls. 179

Komúi: Eftir syndaflóðið dreyfðist sakleysið um heiminn!! Það eru til 109 brot alls. Við 

þurfum fyrst og fremst að safna saman og vekja sakleysi hvaðanæfa að úr heiminum og koma 

upp herafla til að sigra greifann. Greifinn er nú þegar á höttunum eftir sakleysinu og hyggst 

eyða því. Þetta er baráttan um sakleysið.

Bls. 180

Yfirhershöfðingjar: Um leið og við töpum mun spádómurinn um endalokin verða að 

veruleika. Berjist. Það eru örlög ykkar sem hafið verið valin af sakleysinu...Örlög án nokkurs 

vafa...
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Bls. 181

Komúi: Já þannig er nú það. Þar með líkur þessari löngu útskýringu. Gerum okkar besta 

saman til að bjarga heiminum. Þó að þú fáir ekki einn einasta aur út úr þessu. 

Alan: ...Já.

Komúi: Velkominn í Svarta Söfnuðinn!

Bls. 182

Komúi: Eins og stendur höfum við 19 særingamenn að  þér meðtöldum. Flestir eru að sinna 

verkefnum vítt og breytt um heiminn, en þú munt hitta þá flesta  fyrr eða síðar. Meðan ég 

man, Hebraska er líka særingamaður. 

Alan: Hvað þá!?

Hebraska: Ég er samt...nokkuð öðruvísi týpa en þið hin... Ég var valin af teningnum... Ég hef 

alltaf vakað yfir sakleysinu frá því að söfnuðurinn var stofnaður... Ég hef hitt marga 

særingamenn... Alan... megi Guð vaka yfir þér...

Bls. 183

Alan: Úff--- Hvert ætli Smábjalla hafi farið... Loksins... er ég kominn svona langt, Mana.

Bls. 184

Alan: Ég er loksins kominn á byrjunarreitinn. “Stattu ávallt í lappirnar.” “Gakktu ótrauður 

áfram.” Örlög koma þessu ekkert við. Þetta er leiðin sem ég valdi sjálfur. Ég heiti því... sama 

hvað gerist þá mun ég ekki stoppa. Ég mun ganga áfram þar til líf mitt þrýtur.

Lok 1. bókar.

Ingvar Einarsson

Kt. 0110862769
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