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1. kafli 

Það var sólríkur og fallegur dagur í Reykjavík. 

Grasið var farið að grænka og í sumum görðum 

mátti sjá gamla karla og konur gróðursetja 

stjúpur og morgunfrúr. Í einni götu miðbæjarins 

var lítil stúlka að leika sér með vinum sínum. Þau 

voru svo nálægt flugvellinum að þau fundu 

vélarnar nánast strjúkast við hárið á sér þegar 

þær lentu. Í fjarska mátti einnig heyra í 

verkamönnunum sem voru í óðaönn að setja upp 

nýju húsin á hæðinni. Það var tekið að vora og 

nú máttu þau vera tveimur tímum lengur úti. 

Dökkt stutt hár litlu stúlkunnar skoppaði á 

höfðinu á henni þegar hún hoppaði í snú-snú og 
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hún þurfti að passa vel upp á að þykku rauðu 

gleraugun hennar dyttu ekki af henni. Stúlkan 

vonaði að hún myndi fá alla vega eina freknu 

eftir daginn í dag. Hún hafði verið úti í allan dag 

í glaða sólskini og passað sérstaklega uppá það 

að snúa andlitinu í átt að sólinni. Mamma hennar 

hafði sagt henni að örvænta ekki, það eru bara 

ekki allir sem geta fengið freknur. En stúlkan 

trúði henni ekki, báðar bestu vinkonur hennar 

voru með í það minnsta þúsund freknur og hún 

óskaði þess heitt að þær gætu lánað henni 

nokkrar, þó ekki væri nema bara í fáeina daga. 

„Sóldís, Sóldís Inga, komdu inn núna, það er 

kominn háttatími.“ Stúlkan svaraði móður sinni 
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sem var að kalla á hana: „En mamma, bara korter 

í viðbót,“ spurði hún biðjandi. „Allt í lagi, en þá 

kemur þú líka beinustu leið inn.“ Stúlkan lofaði 

mömmu sinni því og hljóp aftur til félaga sinna. 

Fimmtán mínútum síðar kom móðirin aftur fram 

í dyrnar en núna þurfti hún ekkert að kalla. 

Stúlkan var hlýðin og vissi að korterið var liðið 

og því kominn tími til að fara inn. Hún kvaddi 

félaga sína vel og faðmaði bestu vinkonu sína að 

sér. Núna væri langt þar til hún myndi sjá vini 

sína aftur því þær mæðgur ætluðu að fara í 

ferðalag vestur í sveit.  

Sóldís og móðir hennar bjuggu einar í lítilli 

risíbúð í miðbænum. Herbergið hennar Sóldísar 
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var ekki stórt, en henni leið vel þar inni og stóra 

prinsessurúmið hennar smellpassaði undir 

súðina. Sóldís var mikill bókaormur og hafði 

mamma hennar hjálpað henni að hengja upp 

myndir af öllum uppáhaldssögupersónum hennar 

á fölbleika veggina.  

Þegar Sóldís var komin upp í rúm og mamma 

hennar búin að lesa fyrir hana varð henni hugsað 

til fyrirhugaðrar sveitaferðar þeirra mæðgna. Hún 

hafði fengið frí í skólanum til þess að fara með 

mömmu sinni, svo þetta hlaut að vera mikilvæg 

ferð. „Mamma hvað erum við að fara að gera í 

þessari sveit?“ Spurði Sóldís, því hún hafði litla 

hugmynd um það ferðalag sem var í vændum. 
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„Ég er að fara að hitta hana Helgu vinkonu mína 

sem ég hef ekki séð lengi. Við þurfum að fara til 

hennar vegna þess að ég er að fara að hjálpa 

henni aðeins með bústörfin. Það þarf að mjólka 

kýrnar, gefa kindunum og svo á hún líka fjögur 

börn sem þarf að sinna. Maðurinn hennar er að 

fara á sjó og það er alltaf nóg að gera á vorin í 

sveitinni. Þessvegna þarfnast hún minnar 

hjálpar.“ 

Sóldís skildi það vel að hún Helga þyrfti hjálp 

með svona mörg börn! Mamma hennar átti sjálf 

stundum í vandræðum með að sinna Sóldísi, og 

hvað þá ef hún ætti þrjú systkini.  

Móðir hennar sá þó á svipnum á henni að henni 
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leist ekki á blikuna. „Sóldís mín, þetta verður 

alveg svakalega gaman. Hún Helga vinkona á 

stelpu, hana Ásu, sem er jafngömul þér og ég 

lofa þér því að þið eigið eftir að ná vel saman.“ 

Við þessi orð róaðist Sóldís heilmikið og lagðist 

á koddann. Sóldís gat samt sem áður ekki sofnað 

og byrjaði að nota aðferðina sem afi hennar hafði 

kennt henni, að telja kindur. Tvær, fjórar, sex, 

átta, tíu....... 
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2. kafli 

Sóldís spratt á fætur um leið og hún heyrði tístið 

í vekjaraklukku móður sinnar. Um nóttina hafði 

hana dreymt frábæran draum. Hún hafði farið 

upp í sveit og lent í alls kyns ævintýrum með 

furðulegum verum. Sóldísi fannst það nú ekki 

leiðinlegt, enda las móðir hennar fyrir hana sögur 

um álfa og tröll á hverju kvöldi.  

Þær mæðgur fóru fram úr og móðir Sóldísar 

eldaði eftirlætismorgunverðinn hennar, egg og 

pylsur. Þegar þær höfðu borðað sig pakksaddar 

af safaríkum pylsum og gómsætum eggjum, 

hófust þær handa við að setja dótið í bílinn. 

Sóldís tók töskuna sína en hún var svo þung að 
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hún þurfti að biðja mömmu sína um að hjálpa 

sér, enda hafði hún nánast fyllt hana með öllum 

uppáhaldsbókunum sínum sem hún ætlaði að 

sýna Ásu. 

Þegar þær voru komnar að Hvalfjarðargöngunum 

var Sóldísi farið að leiðast og spurði mömmu 

sína hvort þær væru ekki að verða komnar. „En 

Sóldís mín, við erum ekki búin að keyra nema í 

30 mínútur, það er einn og hálfur klukkutími 

eftir.“ Nú varð Sóldís svolítið ringluð, því hún 

var ekki ennþá búin að læra það almennilega 

hvað það væru margar mínútur í einum 

klukkutíma. „En mamma, hvað eru þá margar 

mínútur eftir?“ „Sjáum nú til, ferðin er samtals 
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120 mínútur, við erum búin að keyra í 30 

mínútur svo það eru 90 mínútur eftir,“ svaraði 

móðir hennar þolinmóð, því hún vissi að Sóldís 

átti erfitt með að reikna með svona háum tölum. 

„Komum í leikinn Hvað sé ég,“ stakk móðir 

hennar uppá þegar þær fóru að nálgast 

Borgarnes. „Allt í lagi, ég byrja“ sagði Sóldís kát 

yfir því að hafa loksins eitthvað að gera í bílnum.  

„Ég sé eitthvað sem er gult“ og þá átti móðir 

hennar að giska hvað það væri. 

 „Er það sólin?“  

„Nei reyndu aftur.“ 

„Hvaða fleiri eiginleika hefur þessi hlutur?“ 

Sóldís hugsaði sig um og sagði svo: „Það er 
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aðeins minna en ég.“ 

„Hmm, er það stika?“ 

„Já það er rétt! Nú átt þú að gera mamma.“  

Þennan leik léku þær nokkrum sinnum þar til 

Sóldís var orðin þyrst. Þá rétti mamman henni 

kókómjólk og Sóldís horfði á sveitalífið út um 

gluggann á meðan hún sötraði dísæta 

súkkulaðimjólkina.  

„Sóldís, Sóldís, við erum komnar.“ Sóldís opnaði 

augun hægt og rólega, hún hafði sofnað.  

„Við erum komnar í sveitina, manstu við lögðum 

af stað áðan,“ sagði mamma hennar. Sóldís spratt 

upp og leit í kringum sig, „já, auðvitað!“ 
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Mæðgurnar stigu út úr bílnum fegnar að ferðin 

var á enda. Allt í einu greip Sóldís andann á lofti: 

„Ojj, það er ógeðslega vond lykt hérna“ sagði 

hún og hélt fyrir nefið á sér. „Sóldís mín láttu nú 

ekki svona, þetta er ilmur af kúamykju, það er 

verið að bera hana á túnin svo grasið spretti 

betur.“ Sóldís hafði ekki hugmynd um hvað 

mamma hennar var að tala um, það væri 

fáranlegt að fara að setja kúk á túnin hjá fólki. 

Hún ætlaði að spyrja mömmu sína nánar út í 

þetta en í sömu andrá kom vinkona mömmu 

hennar út úr húsinu með dóttur sína með sér.  

Vinkonurnar föðmuðust lengi lengi. „Mikið er nú 

gaman að fá ykkur loksins í sveitina,“ sagði 
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Helga og heilsaði Sóldísi og kyssti hana á 

kinnina, „þetta eru tvíburarnir, Vala og 

Valdimar. Þeir eru bara rétt rúmlega eins árs og 

nýfarnir að ganga, eins og þú sérð,“ sagði hún 

þegar tvö lítil börn komu allt í einu kjagandi til 

hennar. 

„Kynntu þig nú Ása mín,“ sagði Helga og 

dóttirin gerði eins og móðir hennar bað hana. 

„Hæ, ég heiti Ásgerður Ösp Arnfinnsdóttir, 

kölluð Ása,“ sagði sveitastelpan og tók í hendina 

á Sóldísi. Ása var alls ekki eins og Sóldís hafði 

ímyndað sér, hún var ekki í neinum gúmmískóm 

og ekki í lopapeysu, eins og sveitakrakkar í 

bíómyndunum. Hún hafði langa, ljósa lokka og 
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stór græn augu. Ása var með fallega 

fiðrildaspennu í hárinu og í glænýjum rauðum 

strigaskóm. Pilsið hennar var slétt og fínt og 

þegar hún brosti mátti sjá spékopp á hægri 

kinninni.  

„Ég heiti Sóldís Inga, bara kölluð Sóldís,“ 

svaraði Sóldís feimnislega og roðnaði aðeins. 

„Stelpur, við Helga þurfum að spjalla um heima 

og geima, það er svo ægilega langt síðan við 

hittumst síðast. Ása ert þú ekki til í að fara og 

sýna henni Sóldísi minni umhverfið, það er svo 

rosalega ólíkt því sem hún á að venjast,“ sagði 

móðir Sóldísar og gekk inn. „Já það er góð 

hugmynd“ sagði Helga, tók Völu upp og leiddi 
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Valdimar inn á eftir vinkonu sinni.  

Ása og Sóldís stóðu einar eftir og litu á hvor 

aðra. Það var þögn í smástund en þá sagði Ása 

allt í einu „heyrðu komdu, við skulum athuga 

hvað Finnur bróðir er að gera.“ Sóldís kinkaði 

bara kolli, fegin að þurfa ekki að standa í 

þögninni lengur en enn of feimin til að segja 

neitt. 

Finnur var næstum því tíu árum eldri en Ása og 

var inni í skemmu að gera upp bíl sem pabbi 

hans hafði gefið honum. Hann ætlaði sér að vera 

búinn að gera bílinn ökuhæfan þegar hann fengi 

bílprófið, eftir nokkrar vikur. Þegar stelpurnar 

komu inn í skemmuna var ekkert að sjá nema 
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gamlan bíl sem leit út fyrir að eiga frekar heima á 

ruslahaug heldur en úti á götu. „En hér er 

enginn,“ sagði Sóldís. „Bíddu bara, hann er hérna 

einhvers staðar,“ sagði Ása þá, „Finnur! Finnur, 

heyrirðu í mér? Það er kominn gestur.“ Ása 

kallaði svo hátt að Sóldísi fannst að eyrun myndu 

örugglega detta af. Allt í einu rennir maður sér 

undan bílnum. Þetta hlýtur að vera Finnur því 

hann er alveg nákvæmlega eins og Ása systir 

hans með ljóst hár og græn augu, en allur svartur 

af skít og með spangir. 

„Nei hæ, ert þú nýja stelpan sem ætlar að vera 

hjá okkur og leika við litlu systur?“ Sagði þessi 

unglingur. Sóldís varð svo feimin að hún gat 
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varla andað, grúfði hausnum ofan í hálsmálið og 

rétt gat stunið upp einu já-i. Finnur hló bara og 

sagði að hún ætti eftir að skemmta sér vel hérna, 

sérstaklega með álfunum sem fara bráðum á stjá. 

Stelpurnar horfðu undrandi á hann. „Hvað 

meinarðu með álfum?“ Spurði Ása hissa á bróður 

sínum sem sagði nú yfirleitt ekki neina vitleysu. 

„Já Ása mín, nú ert þú víst orðin nógu gömul til 

að fá að vita um álfana sem ég kynntist þegar ég 

var á sama aldri og þú. Þetta eru nefninlega engir 

venjulegir álfar, þetta eru stærðfræðingar og þeir 

hafa búið sér til heilt álfaþorp þarna í þúfunum. 

Hva, trúið þið ekki á álfa og huldufólk?“ Spurði 

Finnur og glotti. 
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„Nehei! Því trúum við sko ekki!“ Svöruðu 

stelpurnar í kór.  

„Jú ég segi það satt,“ hélt Finnur áfram, „þeir 

búa í þúfunum hérna í hlíðinni og liggja í dvala á 

veturna og vakna á sumrin, eins og blómin.“ 

Stelpurnar horfðu bara á Finn og gátu ekkert 

sagt. Þetta var alveg eins og í bókunum sem 

Sóldísi fannst svo gaman að lesa, álfar sem 

enginn sér. „Og afhverju hef ég þá aldrei séð 

þessa blessuðu álfa, ég hef oft leikið mér hérna í 

þúfunum en hvorki séð né heyrt neitt í þeim,“ 

sagði Ása og trúði greinilega ekki orði af því sem 

bróðir hennar sagði þeim. 
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„Tja, það er nú bara þannig að maður verður að 

vera nógu gamall til að geta séð þá. Og þið eruð 

akkúrat orðnar nógu gamlar til þess!“ Sagði 

Finnur og lét sig renna aftur undir bílinn og 

byrjaði að berja í hann með hamri. Lætin urðu 

svo mikil að stelpurnar gátu ekki svarað honum 

og urðu að fara út úr skemmunni. Þær létu 

daginn líða og voru fegnar þegar mæður þeirra 

kölluðu á þær að nú væri kominn kvöldmatur. 
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3. kafli 

Sóldís hafði sofið vel um nóttina á tvíbreiða 

beddanum með móður sinni. Þær Ása höfðu 

leikið sér aðeins inni í herbergi eftir kvöldmatinn 

daginn áður og farið svo snemma að sofa, enda 

var Sóldís örþreytt eftir að hafa upplifað svo 

margt nýtt. 

Stelpurnar komu fram úr á sama tíma og fengu 

sér fulla skál af morgunkorni með 

súkkulaðibragði. Því næst héldu þær út í góða 

veðrið. Þær skoðuðu kýrnar og fylgdust með 

Helgu gefa kálfunum hey. Svo röltu þær niður í 

fjárhús til þess að athuga hvort einhvert lamb 

væri komið, en svo var ekki. Þær róluðu sér og 
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léku með dúkkurnar hennar Ásu. Þegar komið 

var hádegi var þeim farið að leiðast. Sóldísi 

langaði að lesa aðeins en það fannst Ásu ekki 

gaman, því henni fannst erfitt að lesa og hafði 

heldur ekki sérstakan áhuga á bókum. Ása stakk 

því uppá því að þær færu út aftur að tala við 

Finn. Þær gætu ef til vill spurt hann meira út í 

álfana sem hann var að tala um daginn áður. Ása 

reyndi að hljóma eins og hún hefði engan áhuga 

á þessum álfum en í raun og veru fannst henni 

saga Finns hljóma mjög spennandi og vonaði 

heitt og innilega að hún væri sönn. Hún hafði 

varla getað sofnað kvöldið áður og lá lengi uppi í 
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rúmi að hugsa um það hvernig álfar gætu litið út 

og hvernig þeirra heimur væri nú eiginlega. 

Sóldís var sko alveg til í það, enda leiddist henni 

að hanga inni og gera ekki neitt. Þær klæddu sig 

því í skó og peysu og héldu út. 

Úti var Finnur ennþá að gera við gamla 

skrjóðinn. Hann var nú í óðaönn að festa ný 

framljós í bílinn sem hann hafði fengið nánast 

ókeypis á partasölu í Reykjavík. 

„Ehh, Finnur, við Sóldís vorum að spá. Getur þú 

nokkuð sagt okkur eitthvað meira um þessa álfa 

sem þú varst að tala um í gær?“ Spurði Ása og 

reyndi að fela áhuga sinn. Finnur hló og stóð 

upp. Hann náði sér í tusku, þurrkaði sér um 
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hendurnar og settist síðan í gamlan stól. 

Stelpurnar horfðu í kringum sig en fundu sjálfar 

enga stóla, þær fundu því nánast hreina ábreiðu 

og lögðu hana á gólfið fyrir framan Finn. Síðan 

fengu þær sér sæti og biðu spenntar eftir sögunni. 

„Það var þannig að þegar ég var nákvæmlega 

jafn gamall og þið eruð núna þá sá ég undarlega 

hluti gerast. Einhverra hluta vegna fékk ég að 

vaka lengur þennan dag og ég man að ég var að 

horfa á teiknimynd í sjónvarpinu inni í stofu. Allt 

í einu varð mér litið út um stofugluggann og þá 

sýndist mér endurnar dansa ballett á tjörninni. Ég 

varð alveg skelfingu lostinn og kallaði á mömmu 

og pabba sem komu á harðahlaupum út úr 
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eldhúsinu og héldu að ég hefði slasað mig. Ég 

sagði þeim frá því sem ég sá svo þau litu út um 

gluggann en sögðust ekki sjá nokkurn skapaðan 

hlut. Ég leit þá aftur, og jú viti menn, endurnar 

höfðu farið í fína bleika ballettskó og dönsuðu á 

tjörninni líkt og hún væri rennislétt dansgólf. Svo 

allt í einu fannst mér koma undarleg hljóð innan 

úr forstofunni. Ég fór þangað og sá þá hundinn 

okkar, hann Plútó, sem stóð á afturlöppunum og 

gelti lágt, gelt, gelt, stapp, gelt, gelt, stapp... Ég 

gargaði þá aftur á mömmu og pabba og sagði 

þeim að hundurinn væri orðinn eitthvað 

klikkaður. Þau komu þá aftur en spurðu bara 

hvað í ósköpunum ég væri að meina, þau sáu 
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ekki betur en að hundurinn lægi á teppinu sínu 

steinsofandi!“ 

Stelpurnar horfðu stóreygar á Finn á meðan hann 

hélt áfram sögunni. 

„Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð svo ég lét bara 

eins og ég hefði hvorki séð né heyrt neitt og fór 

að sofa. Daginn eftir vaknaði ég við hamagang í 

eldhúsinu, mamma var á hlaupum með pela. Hún 

sagði mér að fyrsta lambið hefði fæðst um 

nóttina en að það væri veikburða og þyrfti því 

einhverja orku. Hún setti mjólk í pelann, velgdi 

hann og þaut svo aftur út. Ég varð svo spenntur 

að sjá fyrsta lamb ársins að ég dreif mig í 

stígvélin mín og skundaði út í fjárhús. Á leiðinni 
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tók ég eftir því að hestarnir höfðu sloppið yfir 

girðinguna og þeir stóðu bara þar sem þúfurnar 

eru í hlíðinni og horfðu niður í jörðina og 

hneggjuðu lágt. Ég skildi ekkert í þessu og ætlaði 

að fara að reka hestana í burtu þegar ég tók eftir 

því að lítil mús var að klappa einum hestinum. 

Ég gekk nær og sá þá að þetta var alls ekkert lítil 

mús, þetta var lítil vera. Ég tók þá á rás niður í 

fjárhús en var of hræddur til þess að æpa. Allt í 

einu vaknaði ég í ókunnugu rúmi. Ég var kominn 

í álfheima þar sem verurnar bjuggu.“ Finnur 

horfði á stelpurnar sem sátu í hnipri á gólfinu. 

„O-og hvernig var allt í þessum álfheimum? 

Kunnu álfarnir að tala?“ Spurði Sóldís og var 
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orðin svolítið smeik við þetta framandi umhverfi 

sem var allt um kring. 

„Nei, þetta var sko ekkert mál. Álfarnir voru alls 

ekki vondir, leyfðu mér bara að fara eftir að hafa 

sýnt mér allt þorpið. En jæja, nú verð ég að halda 

áfram, ég hef ekki tíma í allt þetta mas ef ég á 

einhverntímann að geta keyrt þennan eðalvagn,“ 

sagði Finnur og klappaði bílnum blíðlega. 

Stelpurnar stóðu þá upp, dustuðu rykið af 

buxunum sínum og héldu út, enn óvissar um það 

hvort Finnur hefði verið að segja þeim satt. 
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4. kafli 

Ása og Sóldís höfðu horft á sjónvarpið nánast 

allan daginn og lítið talað saman, enda hafði 

brostið á með rigningu þegar þær komu út úr 

skemmunni eftir að hafa heyrt söguna hans 

Finns. Nú var komið kvöld og þær voru að fá sér 

kvöldkaffi. Þær voru orðnar þreyttar eftir allt 

sjónvarpsglápið og dýfðu kexinu ofan í mjólk og 

stundu. „Vonandi verður betra veður á morgun, 

þá getum við verið allan daginn úti að leika 

okkur,“ sagði Sóldís og leit út um gluggann. Allt 

í einu varð henni litið á tjörnina. Sóldís kippti 

snöggt í peysuna hjá Ásu og benti út. Ása leit þá 

út um gluggann og þær stelpur litu á hvor aðra 
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með skelfingarsvip. Þær höfðu séð endurnar úti á 

tjörninni, og þær voru ekki bara að synda á 

tjörninni, nei, þær voru að dansa ballett! Áður en 

þær náðu að greina frá því sem þær sáu þá 

heyrðu þær undarleg hljóð koma úr stofunni. Þær 

stóðu hægt upp en þóttust báðar vita hvað væri á 

seiði. Jú, viti menn, þetta var hundurinn sem bjó 

til undarlegan takt með því að gera til skiptis eitt 

stapp og gelta tvisvar. Þær ráku báðar upp 

skaðræðisöskur. Mæður þeirra komu þá báðar á 

örskotstundu og af svipnum að dæma þá héldu 

þær að eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir.  

„Mamma mamma, sjáðu, hundurinn er eitthvað 

skrítinn!“ Hrópaði Sóldís og baðaði út 
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höndunum. „Stelpur, viljið þið gera svo vel og 

vera ekki að æpa þetta svona seint um kvöld, við 

héldum að eitthvað væri að. Það amar ekkert að 

hundinum, hann bara liggur þarna og sefur eins 

og hann á að sér,“ sagði mamma Ásu og var 

hvöss í tóninum. 

„Þetta er virkilega að gerast, nú förum við inn í 

álfaheim!“ Hvíslaði Ása að Sóldísi og kreisti 

höndina á henni. Sóldís sagði ekki eitt aukatekið 

orð. Eftir allar þær bækur sem hún hafði lesið um 

einmitt svona atburði þá hafði hún alltaf vonað 

að hún myndi sjálf lenda í ævintýri sem þessu, en 

núna vildi hún helst af öllu flýja þennan stað og 

ganga berfætt aftur heim til Reykjavíkur. 
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Stelpunum var skipað að fara upp í rúm en þær 

fengu þó að sofa saman í herbergi.  

Um morguninn vöknuðu þær báðar upp með 

andfælum við það að gengið var með hamagangi 

um eldhúsið. Þær fóru fram og spurðu hvað væri 

eiginlega í gangi. „Æ, stelpur vakti ég ykkur með 

látunum í mér?“ Sagði Helga sem hljóp fram og 

aftur um eldhúsið. „Farið bara aftur að sofa 

elskurnar, klukkan er bara sex um morgun.“ „En 

mamma, hvað er eiginlega í gangi afhverju ert þú 

vakandi svona snemma?“ Spurði Ása og var 

ennþá með stýrurnar í augunum. „Ég lét 

vekjaraklukkuna hringja áðan til þess að ég gæti 

athugað með hana Flekku gömlu, hún var alveg 
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komin að burði. Svo þegar ég lít inn í fjárhús 

núna áðan er hún búin að bera einu lambi, en það 

er svo máttfarið að ég verð að flýta mér að gefa 

því smávegis mjólkursopa svo það hressist.“ Allt 

í einu varð Ása eldspræk. Hún hentist í stígvélin 

sín og sagðist sko ætla að koma með út í fjárhús 

að sjá fyrsta lamb ársins. Ása og Sóldís voru 

báðar svo spenntar að þær höfðu gleymt því sem 

hafði gerst kvöldið áður.  

Þær valhoppuðu á eftir Helgu niður í fjárhúsin. 

Allt var svo kyrrt og hljótt, enda varla kominn 

dagur. Þær litu í kringum sig og komu auga á 

hestana sem voru að narta í grasið í þúfunum. 

Sóldís var að flauta lítið lag þegar Ása tók 
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skyndilega um öxlina á henni og hvíslaði, 

„Sóldís, við vorum búnar að gleyma sögunni sem 

Finnur sagði okkur, sjáðu hestana.“ Sóldís 

snarstansaði og leit á hestana í þúfunum. „Iss, 

förum bara til þeirra og klöppum þeim, þá sjáum 

við líka að þetta var bara bull og vitleysa sem 

Finnur var að segja,“ sagði hún og þóttist vera 

mjög hugrökk. Þær gengu til hestanna og ætluðu 

að klappa þeim. Þá skyndilega...... 

Stelpurnar opnuðu augun hægt og rólega. Þegar 

þær höfðu rankað almennilega við sér sáu þær að 

heill hópur af furðulegu fólki stóðu yfir þeim þar 

sem þær láu á einhverju sem líktist rúmi. 
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„Velkomnar,“ sagði sá sem leit út fyrir að vera 

foringi hópsins, „mikið er ég glaður að fá loksins 

aftur gesti.“ 

Stelpurnar litu skelkaðar hvor á aðra. „Hva- hvar 

erum við eiginlega?“ spurði Ása og var í fyrsta 

skipti á ævinni svolítið feimin. „Jáh, það er ekki 

nema von að þú sér eilítið ringluð heillin. Þú ert 

nefninlega komin inn í þúfurnar sem eru hérna 

rétt fyrir utan húsið þitt,“ svaraði foringinn og 

benti á húsið hennar, „en þig hef ég aldrei áður 

séð. Hvað heitir þú ljúfan og hvað gerir þú í 

lífinu?“ Hann horfði spekingslegur á Sóldísi. Allt 

í einu var eins og Sóldís hefði öðlast æðri mátt. 

Hún stóð upp og sagði „ég heiti nú bara Sóldís 
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og ég bý í Reykjavík og nú ætla ég að fara 

heim.“ „En vina mín, þú kemst ekki heim fyrr en 

eftir þrjá mánuði. Ég hafði nefninlega hugsað 

mér að sýna ykkur hvernig þorpið okkar virkar 

og fá ykkur til þess að hjálpa okkur að safna 

forða fyrir veturinn,“ sagði foringinn og var 

ánægður með sig. 

Sóldís settist þá aftur niður í rúmið og fór að 

kjökra. Ása tók utan um hana og var sjálf gráti 

nær. Foringinn vissi þá nákvæmlega hvað hann 

átti að gera. Hann fékk sér sæti við hlið 

stelpnanna, tók í hendur þeirra og horfði í augun 

á þeim. „Elskurnar mínar, þetta verður allt í lagi. 

Þið ætlið að vera hjá mér í allt sumar og mun það 
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verða frábærasta sumar sem þið hafið á ævinni 

upplifað. Þegar þið farið síðan aftur til 

mannheima þá hafið þið ekki misst af neinu og 

enginn hefur saknað ykkar. Því við munum senda 

ykkur aftur í tímann á nákvæmlega sama stað og 

þið voruð þegar þið komuð hingað.“ Við þessi 

huggunarorð hættu stelpurnar að kjökra og 

ákváðu með sjálfum sér að þær myndu treysta 

þessum skrítna karli sem var með nef á stærð við 

kartöflu og þríhyrningslaga augu. Hann virtist nú 

ósköp indæll þrátt fyrir allt. 
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5. kafli 

Það fyrsta sem foringinn, sem kallaður var 

Þjóðrekur, gerði með stelpunum var að sýna 

þeim þorpið þeirra. Þessir álfar voru engir 

venjulegir álfar. Þjóðrekur hafði sagt þeim að 

þegar fyrsta lamb ársins fæðist þá fengju 

kindurnar mjólk í júgrin. Álfarnir hafa gert 

samkomulag við kindurnar um að fá smá mjólk 

hjá þeim um sumarið, svo þeir yrðu allir saddir 

og mettir þegar þeir legðust aftur í dvala um 

haustið. En þeir vita alls ekkert hvenær fyrsta 

lambið fæðist, því þeir eru allir í dvala. Þess 

vegna haga dýrin sér svona. Endurnar vita fyrstar 

af fæðingunni og láta hundinn vita. Hann gefur 



39 
 

frá sér hljóð sem öll koma í ákveðinni röð og 

mynda því mynstur, eins og gelt, gelt, stapp eða 

gelt, hopp, stapp, stapp, og þannig vita hestarnir 

af því, sem koma svo í þúfurnar til þeirra og 

hvísla því að þeim að nú sé tími til kominn að 

vakna. Þegar stelpurnar höfðu fengið að vita 

þetta varð þeim strax létt. Dýrin voru alls ekkert 

klikkuð, þau voru bara að vekja álfana úr dvala.  

„Rosalega eru húsin ykkar skrítin,“ sagði Sóldís 

þegar þau gengu um þorpið. „Já vina mín, ég get 

nú sagt ykkur það að við álfarnir erum eins konar 

stærðfræðingar og eins og þið sjáið þá eru öll 

húsin okkar gerð úr nokkrum einslaga formum,“ 

sagði Þjóðrekur. „Þetta hús hérna,“ sagði hann 



40 
 

og benti á hús sem minnti á pýramída, „þetta er 

gert úr fjórum þríhyrningum. Og þetta,“ sagði 

hann og benti á annað, „það er gert úr sex 

ferningum og lítur þess vegna út eins og 

teningur,“ útskýrði hann. 

„En hvers vegna eruð þið þá með bókstafi eins 

og X og I og V á húsunum ykkar?“ Spurði Ása. 

Stelpurnar voru mjög forvitnar í þessu nýja 

umhverfi. „Nú, þekkið þið ekki þessar tölur?“ 

Spurði Þjóðrekur gáttaður. „Þetta eru rómversku 

tölurnar. X táknar tíu, V er fimm og I táknar bara 

einn. Þetta eru mjög sniðugar tölur. Hvað eru til 

dæmis margir krakkar í þínum bekk Ása?“ „Við 

erum 7,“ sagði hún. „Nú, þá er þetta einfalt. Við 
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tökum einfaldlega eina fimmu, svona V, og 

bætum við hana tvisvar einum, svona I og þá 

verður útkoman VII, það er sjö!“ Sagði 

Þjóðrekur hróðugur. „Já ég skil!“ Sagði Sóldís, 

því hún mundi nefninlega eftir því að hafa séð 

þessar tölur í einhverjum af bókunum sínum en 

hún hafði aldrei almennilega áttað sig á því fyrir 

hvað þær stæðu, fyrr en núna. 

„Það er greinilega margt sem þið eigið eftir að 

læra á meðan þið eruð hér hjá okkur,“ sagði 

Þjóðrekur og leiddi stelpurnar inn í lítið herbergi 

þar sem maður grúfði sig ofan í eitthvað á litlu 

skrifborði. „Þetta er arkítektinn okkar, hann 

Ávangur. Ertu ekki til í að sýna okkur hverju þú 
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ert að vinna að núna?“ Spurði Þjóðrekur. „Jú 

hvort ég er. Eins og er, er ég að reyna að hanna 

nýtt hús. Mig langar að búa til eitthvað alveg nýtt 

í þorpið okkar, eitthvað listrænt, en ég er bara 

ekki ennþá búinn að átta mig á því hvað það gæti 

verið,“ svaraði Ávangur og virtist hugsi. „En 

hvað ef þú tekur tólf fimmhyrninga og setur þá 

alla saman þannig að þeir myndi nokkurs konar 

kúlu. Væri það eitthvað nýtt og frumlegt?“ spurði 

Ása, hún hafði alltaf haft gaman af stærðfræði og 

um veturinn hafði hún föndrað mikið með form. 

„Þú ert snillingur, tólfflötungur er einmitt 

málið!“ Hrópaði Ávangur, kyssti Ásu á báðar 

kinnarnar og hóf þegar í stað handa við að teikna 
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upp nýja húsið. „Þetta er frábært,“ Þjóðrekur 

klappaði saman höndum af gleði, „það er einmitt 

svona sem þið getið hjálpað okkur, með því að 

gefa okkur innblástur og hjálpa okkur við erfið 

verkefni sem þessi, dásamlegt, dásamlegt.“ 
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6. kafli 

„Þjóðrekur! Fljótur, komdu, þú hefur gleymt 

tímanum og nú ertu alveg að verða of seinn á 

fundinn sem þú átt að mæta á klukkan 16.“ „Ja, 

já, auðvitað, ég var búin að steingleyma 

fundinum,“ sagði Þjóðrekur sallarólegur og 

virtist ekki vera neitt stressaður. „Og má ég 

kynna ykkur fyrir henni Járngerði, hún er 

aðstoðarkonan mín og sér til þess að ég mæti á 

réttu staðina á réttum tíma.“ Stelpurnar heilsuðu 

Járngerði og virtu hana fyrir sér. Hún virtist 

ekkert allt of kát með það að Þjóðrekur skyldi 

ekki vera löngu farinn af stað. Hún stóð með 

krosslagðar hendur og bankaði öðrum fætinum 
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óþreyjufull í gólfið. „Jæja drífum okkur þá af 

stað stúlkur, ég get því miður ekki tekið ykkur 

með á fundinn, en ætla að skilja ykkur eftir hjá 

álfabörnunum sem eru einmitt núna að búa sér til 

báta fyrir bátakeppnina miklu sem verður haldin 

í kvöld. Komum!“ Þær flýttu sér af stað og eltu 

Þjóðrek niður að læknum sem var í miðju 

þorpinu. Sóldís og Ása störðu á börn á öllum 

aldri sem voru samankomin hjá læknum. Allir 

voru niðursokknir í einhverjar blaðahrúgur en 

stelpurnar sáu hvergi nagla og spýtur sem börnin 

gátu verið að nota við að smíða báta. „Þengill, 

Æska, Mýrún og Kali, komið þið aðeins,“ kallaði 

Þjóðrekur í átt að krökkunum og í sömu andrá 
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hlupu fjórir krakkar úr hópnum sem virtust vera á 

sama aldri og stelpurnar. „Jæja krakkar, ég var 

búin að segja ykkur frá manneskjunum sem 

ætluðu að vera með ykkur í hóp. Þetta eru Sóldís 

og Ása,“ sagði Þjóðrekur. „En, nú verð ég að 

þjóta. Mér sýnist Járngerður ekki vera par hrifin 

af því hvað ég er orðinn seinn á fundinn. Krakkar 

þið sýnið stúlkunum hvernig þið farið að því að 

búa til bát fyrir keppnina, þetta er allt svo nýtt í 

þeirra augum.“ Og hann var ekki fyrr búinn að 

sleppa orðinu en hann var þotinn í burtu með 

óþolinmóðu aðstoðarkonunni.  

„Komið þið sælar, ég er Þengill og þetta eru 

bestu vinir mínir, Æska, Kali og Mýrún. Við 
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erum  bara fjögur í liði fyrir keppnina en við 

megum vera sex, svo Þjóðreki fannst það vera 

góð hugmynd að þið tvær yrðuð með okkur í liði. 

Er það ekki í lagi?“ Spurði litli rauðhærði 

álfastrákurinn sem virtist vera talsmaður hópsins. 

„Jú það er bara fínt,“ sagði Sóldís. „Frábært! Þá 

byrjum við. Æska finndu teikninguna af bátnum 

og Mýrún og Kali, safnið þið saman léttum og 

stórum blöðum.“ Vinirnir gerðu allt eins og 

Þengill sagði þeim og komu aftur með réttu 

hlutina. „Hefjumst þá handa!“ Sagði Þengill og 

allir byrjuðu að vinna. Stelpurnar stóðu 

hinsvegar eftir og voru skrítnar á svipinn. „Ehh, 

Þengill, við skiljum ekki alveg hvernig þið getið 
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búið til bát úr einhverju blaðadrasli,“ sagði 

Sóldís og reyndi að hljóma ekki frekjulega. „Já 

auðvitað, Þjóðrekur var búinn að segja mér að ég 

þyrfti að útskýra þetta fyrir ykkur, afsakið,“ 

svaraði Þengill skömmustulega, hann hafði bara 

gert ráð fyrir því að þær vissu allt um málið. 

„Sko, við gerum ekki báta úr sama efni og þið, 

við notum eingöngu pappír. Þannig getum við 

gert hraðskreiðari báta og nýtt stærðfræðilega 

hugsun okkar. Sjáið, eins og sést hér á 

teikningunum þá hafa bátarnir ýmiss konar brot í 

sér. Það finnst okkur best,“ útskýrði Þengill og 

sýndi stelpunum teikninguna. 
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 „Svo þurfum við að finna eitthvað létt efni eins 

og dagblað og búa til segl, hér nota menn 

mismunandi lögun í seglin sín og við höfum 

prófað ýmiskonar segl, tígullaga, hringlaga, 

þríhyrningslaga og fimmhyrningslaga segl en 

ekkert hefur gengið, svo nú ætlum við að prófa 

ferningslaga segl sjá hvernig okkur gengur með 

það.“ Þengill var greinilega orðinn mjög 

spenntur fyrir keppninni og stelpurnar voru 

farnar að átta sig á því hvernig þetta virkaði. Þau 

hófust því handa við að búa til besta bátinn. 

Þengill og Kali voru mjög flinkir að teikna og 

gerðu fallega mynd á hlið bátsins og settu nöfn 

þeirra allra á hann. Það fannst Ásu og Sóldísi 
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skemmtilegt og vonuðu þær heitt og innilega að 

þeirra bátur myndi vinna.  

Þegar komið var að keppninni settu allir 

keppendur bátana sína á rásmarkið. „Einn, tveir 

og sleppa!!“ Sagði dómarinn og flautaði. Allir 

krakkarnir slepptu sínum bát og hlupu meðfram 

bakkanum til að fylgja bátnum sínum að 

markinu.  

Hópurinn trúði varla sínum eigin augum, þeirra 

bátur var fremstur! Krakkarnir hlupu að markinu 

og fylgdust með þegar báturinn sem þeir höfðu 

búið til alveg sjálfir, kom fyrstur í mark. 

Dómarinn flautaði og hópurinn réð sér varla fyrir 

kæti. Þau hoppuðu og klöppuðu og þegar þau 
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komu að verðlaunapallinum sungu þau vísuna 

sem þau höfðu samið, ef svo heppilega vildi til 

að þau myndu vinna. 

Það er langmest gaman, 

 að vinna svona saman.  

 Við saman getum flest,  

 og erum líka best! 
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7. kafli 

„Vá frábært! Innilega til hamingju stúlkur 

mínar!“ Sagði Þjóðrekur við Ásu og Sóldísi 

þegar þær sögðu honum hvernig bátakeppnin 

hefði farið. „Nú er ég hinsvegar kominn með 

annað verkefni fyrir ykkur,“ sagði hann 

alvarlegur. „Komið með mér, þetta er nefninlega 

háleynilegt.“ Ása og Sóldís horfðu hvor á aðra. 

Hvaða ævintýri skyldu þær nú lenda í?  

Þjóðrekur gekk á undan þeim inn í stórt hús og 

gengu þau stiga upp á fimmtu hæð. Þar fóru þau 

inn í lítið herbergi þar sem stelpurnar þurftu að 

sverja að segja engum frá því sem þær myndu sjá 

í næsta herbergi. Þær lofuðu því og því næst 
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opnuðust næstu dyr. Inni í leyniherberginu voru 

alls kyns tæki og tól og menn í svörtum 

alklæðnaði gengu um og töluðu í eitthvað sem 

líktist gamaldags síma. „Hvað er eiginlega í 

gangi hérna?“ Hvíslaði Sóldís og var hrædd um 

að trufla svartklæddu mennina. „ Hér, stúlkur 

mínar, erum við komin í njósnaklefann okkar. 

Hér vinna njósnarar okkar í því að senda 

skilaboð til annarra þúfna með svokölluðum 

Morse-kóða. Þannig getur enginn annar vitað 

hvað við erum að tala um,“ sagði Þjóðrekur og 

leit í kringum sig. „Njósnararnir vinna líka í því 

að ná í mat fyrir okkur. Þeir ná í mjólk til 

kindanna og hár úr hala kúnna til þess að við 
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getum búið til hlý föt og fyllt sængurnar okkar 

fyrir veturinn.“ Stelpurnar störðu á Þjóðrek 

stórum augum. Aldrei hefði þeim dottið í hug að 

í þessu indæla þorpi leyndust njósnarar. „En 

hvern eruð þið að njósna um? Eigið þið einhverja 

óvini?“ spurði Ása sem trúði því varla að þessir 

saklausu álfar þyrftu eitthvað að óttast. „Já 

heillin mín, það eruð nefninlega þið 

manneskjurnar sem við óttumst. Við álfarnir 

erum svo litlir að þið getið hæglega stigið á 

okkur. Njósnararnir þurfa því að búa til kort sem 

sýnir þá leið sem öruggt er að fara til þess að 

sækja mjólk og halahár. Svo tölum við við 

njósnara úr öðrum þúfum til þess að vita hvernig 
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þeim gekk og hvort að þeir hafi séð mannfólk á 

ferli,“ svaraði Þjóðrekur og hélt áfram að útskýra 

mál sitt. „Þess vegna getið þið hjálpað okkur 

hérna stúlkur. Þið vitið hvaða leið mannfólkið 

gengur yfirleitt í fjárhúsin og fjósið og hvenær 

það er á ferli. Þið getið því hjálpað njósnurunum 

að búa til kort af svæðinu og farið svo með þeim 

að sækja hráefnin.“ 

Stelpurnar voru komnar með fiðring í magann. 

Þetta hljómaði hættulega. Þær féllust þó á að 

hjálpa  þeim,  enda vildu þær allt gera fyrir þessa 

yndislegu álfa. 

Þeir hófust handa við að senda skilaboð til hinna 

álfanna: 
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.  .-.        --  .-  -.  -.  .  ...  -.-  .---  .-       ..-  -  ..        

sendu þeir og fengu svarið: 

-.  .  ..   

Álfarnir töldu því að nú væri óhætt að búa til kort 

og fara út. Þeir settust því niður við stórt borð 

með Ásu og Sóldísi og hófust handa við 

kortagerð.  

„Sko, mamma gengur alltaf hérna eftir stígnum 

uppí fjós og svo meðfram veginum niður í 

fjárhús. Hún segist alltaf vera fljótari þannig. Við 

getum þá gengið veginn upp í fjós og farið 

bakdyramegin inn. Svo getum við farið í gegnum 

grasið niður í fjárhús og undir pípuhliðið sem 

liggur yfir veginn, þannig ætti enginn að verða 
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okkar var,“ lagði Ása til og var nú orðin spennt 

yfir njósnaferðinni miklu. 

Yfirnjósnarinn ræddi stuttlega við félaga sína og 

þeir voru allir sammála. „Við munum fara að 

þínum ráðum Ása,“ sagði hann. 

Stelpurnar þurftu síðan að klæða sig í svartan 

klæðnað og þegar þær litu í spegil þá brá þeim. 

Þær litu út alveg eins og alvörunjósnarar sem þær 

hafa séð í bíómyndum. Þau tóku sér öll eina 

körfu fyrir halahárin og brúsa fyrir mjólkina og 

héldu af stað út fyrir þúfurnar.  

Þegar þau voru lögð af stað höfðu stelpurnar ekki 

hugmynd um hvar þau væru. Þau sáu ekkert fyrir 
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háu grasinu sem var alla vega helmingi hærra en 

þær.  

„Pssst, nú erum við alveg að koma, skríðið hérna 

undir,“ hvíslaði yfirnjósnarinn og benti þeim á 

litla sprungu í fjárhúsinu. Aldrei hefði stelpunum 

dottið í hug að þær myndu einhvern tímann geta 

troðið sér í gegnum sprungu sem var nánast of 

lítil fyrir mýs. Þau voru fimm, stelpurnar, 

yfirnjósnarinn og tveir aðrir njósnarar. Þau 

laumuðu sér öll inn um sprunguna og sáu þá að 

allar kindurnar höfðu borið. Ása gapti af undrun, 

„e-en hvernig geta þær allar verið búnar að bera, 

það er ekki nema sólahringur síðan fyrsta lambið 

fæddist og þær seinustu eru yfirleitt mánuð á eftir 
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þeirri fyrstu!“ „Tíminn líður hraðar hérna í 

þúfunum. Hjá okkur eru þrír mánuðir jafn fljótir 

að líða og þrír dagar í mannheimum. En við 

þurfum samt ekkert að sofa, það er nægur tími til 

þess á veturna,“ sagði einn njósnarinn andstuttur 

og flýtti sér áfram. Þessi staður verður sífellt 

skrítnari, hugsuðu stelpurnar. 

Yfirnjósnarinn tók sér stöðu fyrir framan eina 

kindina sem átti aðeins eitt lamb. Hann horfði í 

augun á kindinni, sem beygði sig niður. 

Yfirnjósnarinn gerði alls kyns handahreyfingar, 

benti upp, tók fyrir munninn á sér og snéri sér í 

hring. „Hvað er hann eiginlega að gera?“ Spurði 

Ása annan njósnarann. „Yfirnjósnarinn sér um að 
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tala við dýrin. Það gerir hann með því að nota 

tákn, því ekki skilja dýrin mannamál. Og sjáðu, 

nú hefur kindin lagst niður, svo þau hafa komist 

að samkomulagi. Komum, fyllum brúsana,“ 

sagði hann og rauk af stað. Stelpurnar gerðu eins 

og þeim var sagt og yfirnjósnarinn fyllti brúsana 

þeirra af volgri mjólk. 

Því næst drifu þau sig upp í fjós. Þetta var langur 

gangur fyrir svona litla fætur og voru stelpurnar 

alveg úrvinda þegar þær loksins komu inn í 

fjósið. „Úff, þetta er svo ótrúlegt, ég vissi ekki að 

álfarnir og dýrin gætu talað saman og gert 

samkomulag sín á milli.“ Sóldís strauk af sér 

svitann og hlammaði sér í heystæðu sem lá á 
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gólfinu fyrir framan eina kúna. „Nei passaðu 

þig!“ Kallaði yfirnjósnarinn og þreif í Sóldísi, 

„þú verður að gera þér grein fyrir því fröken góð 

að þú ert núna ekki eins stór og svo oft áður. 

Kýrnar eru ekkert að spá í það hvort það sé lítill 

álfur í heyinu og þessi hefði hæglega getað étið 

þig með því.“ Sóldís hrökk svo við að hún fékk 

tár í augun. „Æ fyrirgefðu, „sagði yfirnjósnarinn, 

„ég ætlaði ekki að gera þér bilt við, það hefði 

bara verið svolítið leiðinlegt ef þú hefðir verið 

étin,“ sagði hann góðlátlega og brosti út í annað. 

Sóldís brosti á móti og þurrkaði tárin. Til þess að 

ná í halahárin þurfti yfirnjósnarinn að nota tákn 

til að tala við kýrnar. Hann gerði það og ein 
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kýrin lagðist niður. Því næst tók yfirnjósnarinn 

upp lítil skæri og klippti halahár sem hann svo 

setti í körfurnar þeirra allra. Að því loknu 

þakkaði hann kúnni fyrir, klóraði henni aðeins á 

bak við eyrað og þau röltu síðan aftur til baka í 

þúfurnar. 
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8. kafli 

„Vá, hvað þetta er allt ótrúlegt,“ sagði Sóldís við 

Ásu. „Já, þetta er sko alveg stórfurðulegur 

heimur. Hvað ætli gerist næst eiginlega?“ Í sömu 

andrá birtist Þjóðrekur. „Jæja, drífum okkur þá af 

stað. Það bíða ykkar fleiri ævintýri,“ sagði hann 

og leiddi þær niður aðalgötu þúfnanna. Þær litu á 

hvor aðra og brostu, enn eitt ævintýrið, hvað 

skyldi það nú verða? 

Allt í einu þýtur fram úr þeim furðuleg vera. 

„Við höfum ekki nema einn og hálfan mánuð til 

stefnu, það gera 45 daga, sem eru  1.080 

klukkustundir og það eru 64.800 mínútur eða 

3.888.000 sekúndur! Við verðum að flýta 
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okkur!“  

„Þetta er hann Elliðagrímur, hann gengur yfirleitt 

með tólf úr og veit ávallt hvað tímanum líður. 

Hann sér til þess að við höldum okkur við efnið, 

enda veitir ekkert af því, við erum yfirleitt alltaf 

á síðustu stundu,“ segir Þjóðrekur og heldur 

áfram göngunni. 

Þjóðrekur gengur að risastórri hurð sem lítur út 

fyrir að vera mjög þung. „Núna ætla ég að sýna 

ykkur svolítið sem er mjög merkilegt,“ segir 

hann. „Hvað er það?“ Sögðu stelpurnar báðar í 

kór. Þjóðrekur dinglaði bjöllu sem var utan á 

hurðinni og við það opnaðist hún. „Komið þið nú 

stúlkur mínar, ég skal sýna ykkur hvað ég 
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meina.“ Hann gekk inn og stelpurnar fylgdu á 

eftir. Fyrir innan dyrnar sáu þær ekkert 

merkilegt, á gólfið var búið að krota einhverja 

töflu með allskonar númerum en annars var 

ekkert þarna. „Sjáiði nú, finnst ykkur þetta ekki 

stórkostlegt!“ Sagði Þjóðrekur hreykinn af sér. 

„En við sjáum ekki neitt, þarf maður að vera 

álfur til þess að sjá það?“ Spurði Sóldís 

vanfærnislega. „Sjáið þið þetta virkilega ekki. 

Þetta er hérna undir fótunum á ykkur.“ Þjóðrekur 

var orðinn örlítið æstur. „Ertu að meina þessa 

tölustafi og töfluna sem er á jörðinni?“ Spurði 

Ása. „Já ég er sko einmitt að meina það. Þetta 

stúlkur mínar, er Hundrað-talna-taflan!“ Sagði 
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Þjóðrekur og var greinilega mjög montinn af 

henni. „Ég get nú sagt ykkur það elskurnar að 

þessi tafla gerir okkur stærðfræðingunum kleift 

að átta okkur betur á stærðfræðinni,“ sagði hann 

og tók sér stöðu á tölunni 2. „Hvað gerist til 

dæmis ef ég hoppa alltaf tvo áfram í einu?“ 

Spurði hann. Stelpurnar hugsuðu sig um í 

smástund og svo sagði Ása. „Þú lendir næst á 4.“ 

„Já, mikið rétt. Og svo á 6 og svo 8 og svo 10 og 

svo 12 og svo 14 og svo 16 og þannig heldur það 

áfram út töfluna. Og hvað segir það ykkur?“ Þær 

ypptu báðar öxlum til merkis um að þær hefðu 

ekki hugmynd um það. „Jú það segir ykkur að 

alltaf þegar ég hoppa á tveimur þá lendi ég á 
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sléttri tölu. Sem þýðir þá að tvisvar sinnum taflan 

inniheldur einungis sléttar tölur.“ Nú voru 

stelpurnar orðnar ringlaðar. Þær höfðu ekki 

hugmynd um það hvað slétt tala væri og hvað þá 

tvisvar sinnum tafla, hvað væri það nú eiginlega. 

Þjóðrekur settist því niður og byrjaði að útskýra 

fyrir stelpunum. 

„Sléttar tölur eru þær tölur sem ganga alltaf upp í 

tvo. Semsagt þegar þið tvær eigið fjóra snúða, 

getið þið þá skipt þeim jafnt á milli ykkar?“ 

„Já, þá eru tveir á mann,“ sagði Ása eftir smá 

umhugsun. 

„Einmitt, en ef þið eruð með 5 snúða. Hvað 

gerist þá?“ 
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„Þá hlýtur einn að verða í afgang,“ svaraði Sóldís 

þá og var alveg að fara að skilja hvað hann átti 

við með þessum sléttu tölum. 

„Laukrétt! Sléttar tölur eru því þær tölur sem 

hægt er að skipta á milli tveggja barna þannig að 

það verði enginn afgangur,“ útskýrði Þjóðrekur. 

„En hvað heita þá hinar tölurnar, eins og 5?“ 

Spurði Sóldís og var nú orðin mjög forvitin að 

vita meira um þessar tölur. 

„Já heillin mín, þær heita nefninlega oddatölur,“ 

svaraði hann og var glaður yfir því að þær hefðu 

áhuga á stærðfræðinni. 
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„En stúlkur mínar,“ sagði hann og stóð upp, 

„hvað gerist nú ef ég hoppa alltaf 9 tölur áfram?“ 

Og hann byrjaði að hoppa. 

„Vá!“ Sögðu stelpurnar í einum kór. „Það 

myndast svona mynstur sem er eins og stigi. 

Þessi Hundrað-talna-tafla er alveg hreint 

ótrúleg!“ 

„Jáh, það er hún sko,“ sagði Þjóðrekur og hló. 

„Við stærðfræðingarnir notum hana mikið og ég 

vona að þið eigið eftir muna eftir henni þegar þið 

farið aftur til mannheima. Hún getur nefninlega 

hjálpað ykkur við stærðfræðinámið.“ Sóldís 

hugsaði með sér að hún yrði að muna eftir því að 

biðja stærðfræðikennarann sinn um að kenna 
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þeim meira um Hundrað-talna-töfluna, þá myndi 

hún eiga auðveldara með að læra. 

„En jæja, þá höfum við fengið nóg af þessari 

dásamlegu töflu í bili. Finnum okkur eitthvað 

annað að gera,“ og Þjóðrekur leiddi stelpurnar út 

aftur. 
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9. kafli 

Nú var komið að síðasta deginum og stelpurnar 

höfðu vakað í þrjá mánuði í þúfunum. Þeim 

fannst mjög skrýtið að þær skyldu ekkert hafa 

orðið þreyttar eftir öll þessi ævintýri en núna 

þegar komið var að hausti þá fundu þær fyrir 

örlítilli þreytu. Sóldís geispaði og Þjóðrekur 

gerði slíkt hið sama. „Já stúlkur mínar, það er 

greinilegt að nú er að koma haust, fyrst við erum 

farin að finna til þreytu,“ sagði gamli maðurinn. 

„Nú skulum við fara heim til mín og athuga hvað 

hún Kaðlín kona mín er að gera.“ Stelpunum 

hafði ekki dottið í hug að Þjóðrekur ætti heimili, 
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og hvað þá konu, hann hafði verið í allt sumar 

með þeim að bardúsa eitthvað. 

Þau komu að litlu grænu húsi í útjaðri þúfnanna. 

Þjóðrekur opnaði dyrnar, gekk inn og kallaði, 

„ég er komin heim frú mín góð!“ Og á sömu 

stundu birtist há og falleg kona. Hún var á aldur 

við Þjóðrek með sítt hvítt hár og hafblá augu. 

Brosið hennar var svo fallegt að stelpunum 

fannst eins og þetta hlyti að vera drottning 

álfanna. „Sæll maður minn,“ sagði hún bjartri 

röddu og kyssti eiginmann sinn á kinnina. „Og 

sælar stúlkur mínar, ég hef heyrt margt um 

ykkur. Mikið eruð þið nú fallegar,“ sagði hún og 

faðmaði þær báðar að sér. „Má ekki bjóða ykkur 
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að koma inn og fá flóaða mjólk og nýjan ost?“ 

Spurði Þjóðrekur og stelpurnar þáðu það. Á 

leiðinni inn í eldhús virtu þær fyrir sér heimkynni 

Þjóðreks og Kaðlínar. Húsið var lítið og hlýlegt. 

Á gólfinu var röndótt teppi, myndir af allskonar 

fólki var á veggjunum og listaverk sem litu út 

eins og tölur og tákn voru í hverju horni. 

„Hver er þetta eiginlega?“ Spurði Sóldís þegar 

hún gekk framhjá málverki af manni sem leit út 

fyrir að vera alla vega hundrað ára. 

„Já, þetta er hann Evklíð gamli,“ svaraði Kaðlín.  

„Og er það einhver gamall vinur ykkar?“ Hélt 

Sóldís áfram. 
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„Tja, vinur og ekki vinur. Hann Evklíð var 

stærðfræðingur, rétt eins og við. Hann lagði 

grunninn að stærðfræðinni og hefur það hjálpað 

mörgum. Allar myndirnar hérna inni eru af 

þekktum stærðfræðingum. Hér er hann 

Arkímedes og náttúrulega Newton og svo er það 

uppáhaldið mitt hann Gauss,“ sagði Kaðlín og 

benti á myndirnar. „En nú skulum við spila og ég 

held að hann Þjóðrekur sé búinn að útbúa smá 

hressingu handa okkur.“ 

Stelpurnar settust við eldhúsborðið hjá Þjóðreki 

og Kaðlín rétti þeim spilastokk. „Við skulum  

spila kasínu. Kunnið þið hana ekki?“ Spurði 
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Þjóðrekur en stelpurnar hristu bara hausinn og 

höfðu aldrei heyrt á þetta spil minnst. 

„Nú, þá er ég heppinn að vera búinn að skrifa 

niður reglurnar,“ sagði hann og rétti þeim stórt 

þykkt blað með spilareglunum. Stelpurnar lásu 

reglurnar og eftir að hafa lesið þær yfir um það 

bil tíu sinnum þá töldu þær sig hafa áttað sig á 

spilinu. 

„Jæja nú ætti þetta ekki að vera neitt mál fyrst 

þið hafið lesið reglurnar,“ og Þjóðrekur lagði til 

að Kaðlín myndi spila við Sóldísi og hann við 

Ásu, því spilið væri bara gert fyrir tvo. 

Þegar þau höfðu spilað í dágóðan tíma sló stóra 

veggklukkan inni í stofu fimm hávær högg. 
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Stelpurnar hrukku svo við að þær þeyttu 

spilunum uppí loftið og æptu upp yfir sig. 

Þjóðrekur og Kaðlín hlóu að þeim. „Æ elskurnar 

mínar brá ykkur svona svakalega,“ sagði Kaðlín 

og strauk þeim um hárið. „Þetta var bara 

haustklukkan okkar að láta okkur vita að nú væri 

komið haust og tími til kominn að koma sér í 

háttinn.“ 

„Já stelpur mínar, þá er einnig tími til kominn að 

senda ykkur aftur til mannheima,“ sagði 

Þjóðrekur og virtist dapur. Stelpurnar vissu ekki 

alveg hvernig þeim leið, þær voru bæði spenntar 

að hitta fjölskyldu sína aftur og í senn leiðar yfir 

því að þurfa að kveðja þúfurnar. „Við lofum því 
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að koma á hverjum degi með mat handa ykkur 

leggja hér við þúfurnar,“ sagði Ása. „Já það væri 

nú fallega gert af ykkur,“ svaraði þá Kaðlín 

þakklát. 

„En jæja, þá er víst komið að kveðjustund. 

Komið nú öllsömul, ég skal sýna ykkur hvernig 

þið komist aftur heim.“ Og þær eltu Þjóðrek sem 

gekk út. 

 

 

10. kafli 

Þau gengu niður að stóra torginu í miðbænum og 

stelpurnar sáu að allt þorpið var komið til þess að 

kveðja þær. Þarna voru Mýrún, Æska, Kali og 
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Þengill, sem höfðu verið með þeim í 

bátakeppninni. Ávangur arkitekt var einnig þarna 

og veifaði til þeirra. Meira að segja fannst þeim 

eins og þær sæju alla njósnarana samankomna í 

felum á bakvið stærsta hús bæjarins, og þeir 

veifuðu þeim snöggt eins og herforingjar og 

hurfu síðan aftur. 

„Jæja stúlkur nú stillið þið ykkur upp á miðju 

torginu og farið eftir þessum leiðbeiningum,“ og 

Þjóðrekur rétti þeim leiðbeiningarnar á spjaldi. 

„Megi ykkur farnast vel í lífinu litlu 

stúlkukindur,“ sagði Kaðlín með tárin í augunum 

og faðmaði þær fast að sér þannig að stelpurnar 

fundu vel fyrir góðu ilmvatnslyktinni hennar. „Já 
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þið munuð eiga gott líf framundan, ég hef séð 

það í spádómsspilunum mínum,“ sagði Þjóðrekur 

hýr á svip og kyssti þær á kinnarnar og strauk 

þeim um vanga. 

„Bless allir, við munum sakna ykkar!“ Kölluðu 

stelpurnar báðar í kór og tóku sér stöðu á miðju 

torginu. 
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Tvö hænuskref til hægri. 

13 sentímetrar til vinstri. 

9 alin áfram. 

7 metrar aftur á bak. 

Setja hægri fótinn fram og vinstri hendina aftur. 

Smella fimm sinnum í góm og hoppa í sömu 

stellingu einu sinni. 

Setja hratt hendur niður með síðum og fæturna 

saman. 

Segja: gulur, gulur, grænn, blár þrisvar sinnum. 

Þá komist þið heim! 

 

Stelpurnar fylgdu leiðbeiningunum og *púff*. 
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Allt í einu rönkuðu stelpurnar við sér. Þær sátu 

við eldhúsborðið hjá Ásu með mjólk í annarri 

hendinni og kexköku í hinni. Þær litu snöggt á 

hvor aðra og fóru að skellihlæja. Ása og Sóldís 

voru á nákvæmlega sama staðnum og þær voru á 

þegar þær sáu fyrst þessa furðulegu hluti, þegar 

endurnar dönsuðu ballett og hundurinn gaf frá 

sér skrítin hljóð. Þær höfðu komist heilar á húfi 

heim til sín og mæður þeirra höfðu ekki 

hugmynd um það sem þær höfðu verið að gera 

síðastliðna þrjá mánuði. Þær urðu að segja Finni 

frá þessu. Þær flýttu sér í útiföt og stígvél og 

hlupu eins hratt og þær gátu til Finns sem var nú 

að prufukeyra kaggann sinn.  



82 
 

„Finnur! Við sáum þá. Við sáum álfana og við 

heimsóttum þá í þúfurnar!“ Sögðu stelpurnar í 

kór, móðar eftir hlaupin. 

Finnur sagði ekkert en leit við, brosti út í annað 

og blikkaði til þeirra. Þær vissu að hann hefði 

heyrt það sem þær sögðu og að nú væri þetta 

leyndarmál þeirra þriggja. 

Sóldís vissi nú hvaða leyndardómar bjuggu í 

sveitinni. Um kvöldið sofnaði hún því með bros 

á vör og dreymdi um ævintýri þeirra með 

stærðfræðingunum í þúfunum.  

 


