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Rólan 

Rólan var búin að vera þarna í mörg ár. Hún var á 

leiksvæðinu fyrir framan skólann. Rólan var fyrsta 

leiktækið á leiksvæðinu og keðjan sem tengdi 

sætið við slána var orðin riðrauð og þegar 

vindurinn blés henni fram og til baka heyrðust 

brak og ískur. Krakkar fóru sjaldan á leiksvæðið. Í 

frítímanum ákváðu krakkarnir að fara í leiki 

einhversstaðar annarsstaðar. Hryllilegar sögur 

gengu á milli krakkana og einnig á milli fullorðna 

fólksins.  

 Sögurnar segja að alltaf á veturna þegar 

það verður dimmt og nóttin tekur við komi stelpa 

á leiksvæðið. Fólkið sem segist hafa séð stúlkuna 

hefur svipaða lýsingu á henni. Það segir að hún sé 

klædd hvítum stuttum kjól, með hár sem að nær 

niður á herðar og að hún gangi um leiksvæðið 

berfætt. Ekki margir hafa sér stúlkuna, sumir segja 

að hún komi bara þegar það rignir og leiki sér í rólunni. Enginn kannast við hana. Sumir hafa 

prófað að athuga hver þetta er en sjá ekki í andlitið fyrir hári. 

Eitt skiptið var strákur að ganga framhjá leikvellinum, það rigndi og allt í einu birtist 

stelpan. Hún sat í rólunni og var grátandi. Strákurinn heyrði það, hann gekk að henni og spurði 

af hverju hún væri grátandi. Þegar hann kom nær henni hætti hún að gráta og byrjaði að sveifla 

sér hægt fram og til baka. Hann gekk nær henni og með hverju skrefi sem strákurinn tók í áttina 

að henni byrjaðu hún að hverfa meira og meira. Að lokum hvarf stelpan, það hætti að rigna og 

brakið í rólunni dvínaði.               

Höfundur: 15 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Ekki auðvelt að vera dauðinn 
 

Ég er sem sagt dauðinn. Hlutverk mitt er að 

taka á móti fólki þegar það deyr. Það er 

oftast brjálað að gera hjá mér í kringum 

allar hátíðarnar. Ég er oftast kallaður 

djöfullinn en er bara venjulegur maður sem 

brann á 1. öld. Sem sagt, ég dó líklegast. 

Maður deyr þegar maður brennur. Ég fékk 

bara mitt gælunafn, dauðinn, þegar ég dó.  

 Þegar það er lítið að gera hjá mér til 

dæmis á sumrin þá stofna ég sláttur-

þjónustu, en hún heitir slátturþjónustan 

eyðir. Já ég byrjaði fyrst að sjá um hana 

sjálfur en það virtist ekki alltaf ganga upp. 

Það er náttúrulega skiljanleg, manni 

bregður ef að beinagrind með sylgju og hettu bankar upp „heyrðu ég er búinn að slá garðinn 

þinnˮ. Já, en ég kom að einum manni sem fékk hjartaáfall. En fyrir mig hefur ekki verið svo dýrt 

að vera með slátturþjónustuna, því ég nota ekki bensín heldur slátturorfa. En já ég vildi bara 

deila þessu með ykkur. 

 

 
 

          Höfundur: 
15 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Leyndarmál 

Það var einu sinni lítil stelpa með stórt leyndarmál 

sem gæti breytt öllu. Hún þurfti að lifa með þessari 

bölvun sem hún var fædd með.  

 Nú orðin tvítug og flutt að heiman, alltaf að 

fela hversu sorgmædd og hrædd hún væri á bak við 

brosið sem hún var með, því hún vissi að þegar 

einhver myndi finna út leyndarmálið myndi 

heimurinn enda svo það eina sem hún gat gert var 

að halda því leyndu frá öllum. 

Hún gekk eftir götunni á meðan bílar þutu framhjá og fólk labbaði við hlið hennar, hún beygði 

inn götu sem var næstum tóm, það var smá vindur sem blés í gegnum trén og hárið hennar. 

Hún lokaði augunum og andaði djúpt inn um nefið og út um munninn, hún var tilbúin fyrir það 

sem að var að fara að koma næst. 

 Allt í einu varð allt bjart og kom mikill hiti, svo varð allt svart það, það voru ekkert nema 

hugsanir hjá stelpunni. Hún sagði „þetta mun gerast eftir nokkur á og ég verð að stoppa þaðˮ.  

 Hún opnaði augun aftur og hljóp af stað.    

 

         Höfundur: 

         14 ára stúlka úr Reykjanesbæ 
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Morðinginn 

Árni Smárason var maðurinn í Breiðholtinu þann 18 júní 1973 (rétt eftir 17 júní) þá gerðist 

eftirtalda atvik sem gerði það að völdum að Árni gerði það  ótrúlega. Hann var búinn að plana 

þetta í rúm 10 ár sem sagt 1963 og þá var hann 10 vetri og þegar hann var 9 ára (ári áður en 

planið) þá var hann greindur með :ADHA, ofvirkni, Downs og geðveiki. Þegar hann var búinn að 

plana þetta allt þá byrjaði þetta allt, hann byrjaði með því að heimsækja vin sinn sem var 

bústtur á „Klepp“ og hann er nú best þekktur sem Einar Þorkelsson, þeir byrjuðu að spjalla 

saman og svo kemur að þeim tímapunkti að Árni spyr hann hvort hann vilji ganga í lið við sig og 

Einar segir“jú auðvitað hvað ertu búinn að vera að plana Árni minn?“ Ég er búinn að vera plana 

fjöldamorð í 10 ár segir Árni og Einar segir: „Já kýlum á það“. Svo þeir leggja af stað í Breiðholtið 

og ætla að byrja þetta í blokkinni í neðra Breiðholtinu og sprengja blokkina upp svo fara þeir í 

neðan jarðar skrifstofu Árna og byrja á að kveikja á tækjunum sem gera það að völdum að 

sprengja upp allt Breiðholtið sem þeir gerðu svo heyrðu þeir fullt af sírenum og sérsveitin var 

komin og lögreglan , slökkviliðs og sjúkrabílar svo Árni ákveður að hann segið við Einar „ég mun 

ekki lifa þetta af,“ svo hann drepur Einar og svo sjálfan sig BÚMM, BÚMM báður dauðir og 

þanni endaði fjöldamorðið hjá Árna og Einari. Þeir drápu 16.487 manneskju. Þvílík sorgar saga. 

            Höfundur:  

14 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Úlfurinn 

Árið 2010 gerðist svolítið undarlegt.  Ég 

og vinur minn fórum um miðja nótt út í 

skóg að finna lík fyrir pabba vin minn en 

þegar við vorum að labba fann pabbi 

hans hann og tók hann heim og ég varð 

eftir þannig ég fer bara að labba heim og 

þá gerðist það, ég varð bitin að eitthverju 

stóru dýri svona eins og úlfi en þessi úlfur 

var með mjög rauð augu, ég hljóp mjög 

hratt í burtu og lendi á götunni og það 

næstum því keyrt á mig. Næsta dag fór ég í skólann og sagði vinum mínum þetta en hann var 

ekki að trúa mér strax, þegar ég fór í vinnuna ætlaði ég að kíkja á sárið en það var horfið það 

gróaði svona hratt og ég var bara í sjokki og hjólaði til vin míns og sagði honum þetta og hann 

googlaði það og það kom út varúlfur en við trúðum því ekki. Eftir tvær vikur varð ég reiður út í 

vin minn því hann sagði endalaust að þetta væri satt og það var satt það vaxaði tennur og klær 

og ég fékk skær gul augu og ég heyrði hljóð langt í burtu , en ég hljóp heim og læsti mig inni og 

róaðist þá fóru tennurnar og augun urðu aftur blá og klærnar aftur inn. Einn dag var ég að spila 

fótbolta og versti óvinurinn minn kom og tók boltann af mér og vildi ekki gefa mér boltann aftur 

svo ég varð reiður og breyttist og hann og vinir hans hlupu í burtu og ég hljóp til vin míns og fór í 

sjokk aftur og spurði vin minn endalaust hvað væri að gerast og hann sagði mér að róast og ég 

náði að róa mig og breyttist til baka. Núna í dag er ég með allt á hreinu og er búinn að lenda í 

allskonar ævintýrum.  

Höfundur:  

Stúlka, 14 ára, Reykjanesbæ 
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Enginn? 

Mér finnst eins og líf mitt sé tómt, það hefði enga meiningu, það var eins og einhver hefði 

komið og tekið allar tilfinningar mínar og skilið mig eftir tóma. Allir sem höfðu verið til staðar 

voru farnir. Pabbi minn fór frá okkur þegar ég var sex ára, mamma sagði að það væri mér að 

kenna að hann fór, í tíu ár hefur mér verið kennt um það, tíu ár sem ég hef þurft að heyra 

mömmu mína gráta sig til svefns og tíu ár sem ég hef þurft að heyra mömmu mína gráta sig til 

svefns og tíu ár sem ég hef haft engan. Eftir að pabbi fór þá breyttist líf mitt, vinirnir mínir fóru 

að stríða mér og ég var skilin eftir ein. Þegar ég var tólf ára var ég greind með þunglyndi og enn 

aftur var mér strítt, ég hafði engan.  

 Þegar ég var fjórtán fór mamma að koma með nýjan karl heim á hverju kvöldi, ég hafði 

engan. Þegar ég var fimmtán fór mamma, hún sagðist ætla að koma aftur en hún laug og enn 

og aftur hafði ég engan. Eftir að mamma fór, hætti ég í skóla, ég gat ekki höndlað þetta, fólk var 

farið að bera lygasögur um mig. Ég hef gefist upp, þú hugsar örugglega vá hvað þú ert mikill 

aumingi, en það er akkurat það sem ég er.  

 

Fer maður til helvítis ef maður gefst upp? 

það væri eflaust betra en að lifa, 

ég gefst upp, þið fenguð það sem þið vilduð, 

ég er farin. 

        Höfundur:  

14 ára stúlka úr Reykjanesbæ 
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Ég á ekki heima hér 

Ég var einu sinni hamingjusöm, ég hafði einu sinni allt. Meira en ég hafði nokkrum sinni geta 

óskað mér, frábæra vini, hamingjusama fjölskyldu, búin að finna út hvað ég ætlaði mér að læra. 

Þangað til að ég var sett af foreldrum mínum inn á klepp og allir vinir mínir yfirgáfu mig. Ég var 

ein. Það sem ég sá var satt, en enginn trúði mér.  

Þegar ég var 15 ára gömul kom ég heim og þurfti sárlega á bakstursbókum að halda fyrir 

og þær voru því miður geymdar niðri í kjallara. Þangað fór ég og allt í einu skelltist hurðin á eftir 

mér. Ég hafði aldrei verið svona hrædd áður en ég hugsaði með mér að það hlaut að vera opinn 

gluggi. Það var samt ekki sagan. Þegar ég skjálfaði niður stigann greip einhver vera í fótinn á 

mér. Ég öskraði eins og ég gat, þó það myndi ekki hjálpa mér. Ég rotaðist og vaknaði hrædd 

skömmu seinna á kjallaragólfinu með miklan og hræðilegan hausverk. Ég fór upp aftur þar sem 

enginn var heima. Mamma hafði sett miða sem stóð á að hún, Elísa og pabbi hefðu farið í bíó á 

eldhúsborðið þar sem ilmaði af sérstöku kjötsúpunni hans pabba.  

Ég gerði aðra tilraun til að ná í bækurnar. Ég fór niður stigan og ekkert gerðist, þegar ég 

hafði náð í bækurnar hljóp ég upp stigann og skellti hurðinni á eftir mér. Þegar ég ætlaði svo að 

fara að baka möffins í tilefni afmæli kærastan míns sem var daginn eftir varð allt svart. 

Rafmagnið sló örugglega út en samt virkaði bakstursofninn. Allt í einu stóð lítil stelpa i hvítum 

náttkjól fyrir framan mig. Hún hélt á svörtum bangsa sem var með saumaðan munn. Hún sagði 

við mig með dimmri rödd að í kvöld myndi ég deyja. Ég reyndi að hlaupa út en hún læsti öllum 

dyrum. Hún stökk á mig og hótaði mér lífsláti. Ég reyndi að flýja frá henni, jafnvel sparka í hana 

til að veikja hana. Þegar ég var búin að hlaupa um allt húsið heyrði ég ekki lengur í henni.  

Var hún farin? Ég tók upp símann til að hringja í mömmu en hún svaraði ekki, enginn af þeim 

gerðu það.  

Mamma kom að mér um kvöldið í fósturstellingu, titrandi með augun grátbólgin og 

þrútin. Ég sagði þeim allt, en þau trúðu mér ekki.  

Ég hef verið í 2 ár í sama herberginu. Ég á ekki heima hér.  

 

         Höfundur: 

         15 ára stúlka úr Reykjavík 
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Hræðsla 

 

Það var lítill strákur sem bjó í litlum smábæ. 

Litli strákurinn vildi vera ríkur þegar hann 

myndi verða fullorðinn. Allir fóru að hlægja af 

honum, og enginn trúði að hann myndi vera 

ríkur. Þegar allir krakkarnir fóru að hittast og 

leika sér, þá var þessi litli strákur að læra. Þessi 

litli strákur fór í viðskiptabraut í Versló og hann 

var topp nemandi í bekknum. Þegar þessi litli 

strákur var orðinn 24 var hann orðinn 

milljarðarmæringur. Hann hætti samt ekki þar. Hann varð ríkari eftir áronum sem liðu. Loks 

þegar þessi strákur varð það ríkur að hann gat brennt milljónir og var ennþá með meira en 

ríkasti maður í heimi. 

  Einn góðan veðurdag ákvað litli strákurinn að fara út að fá sér kaffi. Þegar hann var 

búinn að fá afhent kaffið ætlaði hann að setjast í flotta bílinn sinn, en þá kom lítil stelpa til 

stráksins og spurði hann „Afhverju ert þú svona sætur?ˮ. Strákurinn fer að hlægja og svaraði „Ég 

fæddist þannig, elskanˮ. Litla stelpan spurði hann síðan hvort hann geti skutlað henni heim. 

Strákurinn sá ekki ástæðu afhverju hann ætti ekki að gera það og ákveður að skutla henni heim. 

Hann spyr „Hvar áttu heima, elskan? Spyr strákurinnˮ. „Keyrðu bara áfram ég skal segja þér 

hvenær þú átt að stoppaˮ. Eftir 10 mínútna langa keyrslu sagði hún honum að stoppa. Þegar 

hann leit á húsið sem hann stoppaði hjá varð hann smá hræddur. Þetta var hans eigið hús. 

Þegar hann lítur í farþega sætið er stelpan horfin. Hann er mjög hræddur og fer útúr bílnum og 

kallar á litla stelpuna. Það svarar enginn. Þegar hann ætlar aftur inn í bílinn er bílinn horfinn. Þá 

ætlar hann að hlaupa inn í húsið en það er líka horfið. Allt er horfði nema hann og græna grasið 

í kringum hann.  

Hann er ofsalega hræddur og veit ekki hvað hann á að gera. Það líður yfir hann og þegar 

hann vaknar er hann á geðdeild. Strákurinn er ennþá jafn hræddur og áður og spyr konuna fyrir 

framan hann „Hvar er ég?ˮ Konan svarar „Þú ert á geðdeild, elskanˮ. „Afhverju er ég hérna?  
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Ég er ekki geðveikur? ˮ  

„Jú víst þú ert búinn að vera hérna í 60 ár og heldur að þú sért ríkasti maður í heimi og 

getur ekki hætt að tala um einhverja litla stelpu sem hverfur í bílnum þínumˮ. 

Þá er hann búinn að fatta að hann er búinn að vera hérna í 60 ár. 

 

        Höfundur: 

        15 ára drengur úr Reykjavík 
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Eld augun 

 

Eldurinn er svo bjartur, það er svo þægilegt að horfa á hann, horfa beint í logana hans. Augun 

mín eru eins rauð og eldurinn. Það þýðir að ég er ein af þeim sem stjórna heiminum. Hvert sem 

ég horfi kviknað eldur svo get ég stjórnað honum. Ég hef flúið út að sjó svo að ég kveikji ekki í 

neinu í kringum mig. Ég verð að hreyfa mig, ég hef setið hérna of lengi. Ég stend up og tek 

augun ekki af eldinum. Það heyrist smellur fyrir aftan mig. Ég lýt þangað sem smellurinn kemur 

frá, þar er ekkert nema þurt gras. Ég horfi lengi yfir grasið. Það er byrjað að koma reykur út frá 

grasinu, ég verð að hætta að horfa á hann áður en það fer að koma eldur í grasið. Ég lýt á sjóinn 

og sé að það er olíu bátur þar. Ég verð að horfa þá í sandinn víst að það er skip á sjónum. Ég lýt í 

sandinn, það er alltaf jafn gaman að skoða það sem er ekki hægt að kveikja í. Það er svo margt 

að sjá í sandinum. Hann er svo gulur og fallegur.  

Sólin er að setjast og litar því hafið rautt. Það heyrist annar smellur fyrir aftan mig. Ég lýt 

þangað sem það kemur frá með ótta. Það kemur frá timbur húsinu sem er á ströndinni. Ég lýt 

þangað og sé að það er maður sem stendur þar og heldur á tunnu. Maðurinn horfir á mig. Ég sé 

ekki hvað er í tunnuni. Maðurinn hellir því sem er í tunnuni yfir húsið sem er nú þegar að byrja 

eldur í. Það er kviknað í vökvanum. Þetta þýðir þá að þetta sé olía. Ég sný mér við eins hratt og 

ég get til að valda ekki meiri skaða á húsinu. Þá er annar maður sem er á hinum endanum á 

ströndinni, hann heldur líka á tunnu. Það er búið að hellast olía út um alla ströndina nema á 

milli mín og hússins. Ég lýt að sjónum og sé að það er smá bátur og það er annar maður að hella 

olíu í sjóinn. Ég veit núna hvað þessir menn eru, þetta eru mátt veiðarar. Þeir reyna að drepa 

eins mikið af fólki sem getur stjórnað svona eins og ég get. Það virðist svo sem að þeir hafa 

fundið mig og eru búnir að ná mér. Það er kominn eldur allsstaðar. Ég mun brenna af mínum 

eigin eldi. Það er allt í lagi ég vildi þetta hvort eð er ekki.  

 

 Höfundur: 

 15 ára stúlka úr Reykjavík 
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Ást 

Páll er 13 ára gamall strákur og á ekki marga vini. Hann býr með foreldrum sínum og yngri 

systur. Þú myndir ekki halda að hann væri óþekkur eða stríðinn. Hann er mjög rólegur strákur 

og gerir það sem hann er beðinn um. 

 Það er stelpa í skólanum hans sem heitir Sara og Páll er bálskotinn í henni. Þegar Sara 

talar við hann (sem skeður ekki oft) þá stamar Páll og segir eitthvað álíka og adaba eða aha 

mmmm og þá endar það með því að Sara segir „ókey þarf að fara, bæˮ og Páli líður eins og 

kjána. Einn dag var mamma hans að fara en hann stoppaði mömmu sína áður en hún fór 

„mammaˮ sagði hann,  „hvað er ást?ˮ Mömmu hans brá og spurði „veistu það ekki?ˮ þá svarar 

Páll „neiˮ og þá byrjar mamma hans að útskýra það fyrir honum hvað ást er. „Ást er þegar 

maður hittir einhvern sérstakannˮ. „Meinaru þegar ég hitti systur mína fyrst hún er mjög 

sérstökˮ segir Páll. Þá hlær mamma hans og segir „nei en samt það getur líka talist sem ást, að 

vera ástfanginn er að hitta einhvern sem manni finnst góður við sig og vill eyða lífinu sínu meðˮ. 

„Hvernig veit maður að maður er ástfanginn?ˮ spyr Páll. „Þá finnur maður kannski fyrir fiðringi í 

maganum og maður bara veit það einhvernvegin, það er mjög erfitt að útskýra þaðˮ svarar 

mamma hans honum. Daginn eftir er Páll viss um að hann viti hvað ást er. Hann kemur til Söru 

og talar við hana og gengur mikið betur að tala við hana og þá gerir Sara eitthvað sem Páll átti 

ekki von á, hún kyssti hann. Nú vissi hann hvað ást er. 

 

                    Höfundur: 

                    14 ára stúlka úr Reykjanesbæ  
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Herbergi 72 

 

Í hótel Smára er trúað að þar sé herbergi númmer 72 en ég finn það ekki. Ég labba alla þriðju 

hæð finn það hvergi.  

 Ég leggst upp við vegginn af þreytu, þá heyrist „dúnkˮ í veggnum. Ég banka á vegginn en 

þetta var ekki veggur. Ég ýtti á þetta þá opnaðist hurð. Það stóð á hurðinni ˮherbergi 72ˮ. 

 Ég labbaði inn og gekk frá draslinu mínu. Lagðist upp í rúm og hellti í glas, þá kviknaði á 

sjónvarpinu, þar stóð dauðinn og hélt á klukku. Þá er trúað því að enginn lifi meira en 

klukkutíma, ég var búin að vera í fimm mínútur.  

 Það eru tuttugu mínútur liðnar og ekkert búið að gerast. Ég er farin að halda að þetta sé 

bara lýgi og stend upp. Ég labba að glugganum og sé einhvern í blokk á móti mér, horfa á mig. 

Ég vinka og hann vinkar á nákvæmlega sama tíma. Þetta er eins og spegill. Ég sé ekki andlit hans 

og tek upp lampa og hann gerir það líka. Ég lýs því á andlit mitt og þá gerir hann það líka. Þá sé 

ég að þetta er ég, það stendur einhver bakvið hann, ég lít við og…  

       Höfundur: 16 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Leyndarmálabókin 

Í einum skóla í Ástralíu elska allir leyndarmál, það var komið svo mikið slúður að sumum 

nemendum var farið að líða ekki vel. Kennararnir keyptu þá hreina stílabók til þess að þegar 

nemandi eða kennari var með leyndarmál og vildu skrifa það niður til þess að vera laus við að 

halda þessu með sjálfum sér þá gat maður bara skrifað það niður í bókina. Það var verið að 

passa að sá sem kæmi til að skrifa í bókina myndi ekki sjá leyndarmál annarra. 

 Ég heiti Stella og var að flytja til Ástralíu, ég er með sítt svart hár stór græn augu, pabbi 

sagði alltaf að hann elskaði augun mín áður en hann dó í bílslysi. Það er ástæðan fyrir því að ég 

og mamma mín fluttum hingað. Fyrsti skóladagurinn minn byrjar í dag þó að skólaönnin sé 

hálfnuð. Þess vegna er ég mjög stressuð yfir því að vera nýja stelpan. 

 Mamma er að skutla mér í skólann í dag því að þetta er fyrsti skóladagurinn. Við tölum 

ekkert saman á leiðinni, samband mitt og mömmu minnar jafnast ekkert á við eins og míns og 

pabba var, þannig að það var vandræðanleg þögn alla leiðina. Ég segi fljótt bæ við mömmu og 

byrja að labba í skólann.  

Skólinn er nú búinn og ég hitti nokkrar stelpur, mér líkar ekki við þær en þær eru 

vinsælar þannig að ég verð bara að vera með þeim. Þær sögðu mér frá einni leynibók sem var á 

bókasafninu þeirra, þær sögðu að ég þyrfti að stela henni og gefa þeim bókina til að fá að vera 

með þeim í hóp. Ég vil ekki gera það en ég vil hafa vinsæla vini þannig að ég ætla að gera það.  

Nú er annar skóladagurinn sem ég er í og ég þarf að plana hvernig ég á að stela bókinni. 

Stelpurnar segja að þær tali við vörðinn á meðan ég læðist og næ í bókina. Á meðan þær trufla 

vörðinn hleyp ég eins hratt og ég get og tek bókina, vörðurinn tók ekki eftir mér, sem betur fer… 

Þegar ég rétti stelpunum bókina fóru þær á netið og skrifuðu öll leyndarmálin sem svou í 

bókinni. Mér leið mjög illa og mér leið verr þegar ég fattaði að þær skrifuðu á netið að þetta 

væri ég sem sendi þetta á netið.  

Daginn eftir vildi enginn tala við mig, ekki einu sinni vinsælu ˮvinkonurˮ mínar, þær voru 

bara að nota mig. En ég lærði af mistökum mínum og gerði aldrei neitt svona aftur, ég eignaðist 

vini í framtíðinni. Alvöru vini og ég gat treyst þeim fyrir leyndarmálum mínum. 

       Höfundur: 

       14 ára stúlka úr Reykjanesbæ   
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Þegar ég sá þig 
 

 
Þegar ég sá þig fyrst fékk ég stjörnur í augun. 

Þú varst fullkominn. Rólan sveiflaðist fram og 

til baka og vindurinn lék við hárið á þér. Augun 

þín voru ljós blá eins og himininn og varirnar 

rauðar eins og rós.  

Ég gat ekki hætt að horfa á þig en ég 

var hrædd um að þú myndir dæma mig. 

Dæma mig fyrir að vera ég sjálf. Afþví ég er 

öðruvísi og ég vonaði að þú værir það líka.  

Það voru bara rétt rúmir 3 mánuðir síðan ég kom út úr skápnum. Fyrst horfðu allir svo 

skríngilega á mig en það lagaðist. Krakkarnir voru búnir að venjast þessu. Venjast því að ég væri 

ekki eins og þau. Venjast því að ég yrði hrifin af stelpum en ekki strákum.  

Í fyrstu þorði ég ekki að tala við þig. Ég sá þig oft í viku en lagði aldrei í það að tala við 

þig. Þar til þú settist við hliðin á mér á bekknum á leikvellinum. Ég vissi fyrst ekki hvað ég ætti að 

segja en ég tók mig saman og sagði "hæ". Þetta var ekki svo erfitt. Við töluðum lengi saman og 

ég komst af því að þú varst að fara byrja með mér í bekk eftir sumarið. Einnig komst ég af því að 

þú værir líka öðruvísi. Ekki öðruvísi en ég, en öðruvísi en aðrir.  

Þrem mánuðum seinna byrjuðum við saman. Það fannst öllum skrítið en okkur var alveg 

sama. 

 
Höfundur: 
16 ára stúlka úr Reykjavík 
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Lífsins leyndarmál 
 
Þegar einhver hörmung verður í lífi þínu sem þú 

gætir ekki flúið lifandi hvað annað væri þá í 

spilunum en að enda það allt. Ef þeir sem þú 

treystir sem mest eru í raun þeir sem þér er 

kennt að forðast hvað er þá hægt að gera 

annað en að enda þetta allt og alla kvölina sem 

með því fylgir. 

 Lífið var eins og dans á rósum, einfalt, 

með hamingju skínandi í gegn, en er ég var lítill 

kom fjölskyldu-meðlimur minn til mín þar sem 

ég sat inni í herbergi mínu og lék mér með dótið. Hann sagðist vera að passa mig þar sem að 

foreldrar mínir skruppu til höfuðborgarinnar í kaupferð. Hann sagði að það myndi enginn vera 

heima í nokkurn tíma þannig að við gætum haft okkar eigin skemmtun. Þessi skemmtun kom 

ekki út eins og ég hafði vonast því að mér hefur ekki liðið vel eftir á, mér líður eins og ég sé 

skítug og þurfi alltaf að vera að þrífa á mér líkamann. Mér líður ekki vel í návist annarra og 

sérstaklega ekki í návist hópsins sem ég á að kalla fjölskyldu, það er eins og engum þyki nógu 

vænt um mig.  

 Það var ekki mikið sem það tók til þess að eyðileggja allt, til þess að taka allt sakleysi og 

brenna það við fætur mér. Nú er ég komin með nóg af þessu leyndarmáli sem ég má ekki segja 

neinum frá, ekki neinum, annars fæ ég að gjalda þess segir hann, ég vil ekki þaga yfir því lengur. 

Ég er búinn að plana þetta og loksins fæ ég því sem ég vil framfleitt.  

 Ég stend inni í herberginu mínu með reipið tilbúið og miðan sem segir frá öllu. Eitt skref 

og þá er allt búið. Ég tek þetta skref án þess að hika og tilfinningin er eins og að finna létti, eins 

og eitthvað hafi verið tekið af herðum mér. Fyrsta sinn eftir að minn eigin bróðir eyðilagði allt 

og lagði líf mitt í rúst. Það eina sem ég finn er hiti, hlýja, gleði og léttir. Mér líður vel!     

  

Höfundur: 16 ára stúlka úr Reykjanesbæ 
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Einstök ást 

Alveg frá ungum aldri höfðu þær gert allt saman og sagt hvor annari allt. Núna var þetta 

flóknara, Sara var byrjuð að eyða meiri tíma í strákana heldur en Jónu. Það var eðlilegt að hún 

var komin með áhuga á strákum, 15 ára afmæli hennar var ekki langt frá og Sara vildi halda 

partý. Jóna var ekki hafn hrifin af hugmyndinni, Sara vildi bara bjóða sætu strákunum og hafa 

svona „unglinga“partý. Jóna var ekki á móti því að drekka eða neitt þannig heldur hafði hún 

bara engann áhuga á strákunum. 

Undanfarnar vikur hafði hún verið að finna skrítnar tilfinningar þegar hún var með Söru. 

Jóna vildi tala um þetta við hana en fann aldrei réttu orðin og ákvað í staðinn að forðast hana. 

Söru leið svo illa af því  hún hélt að Jóna var pirruð útaf parýinu. Hún ákvað í staðinn að bjóða 

Jónu út að borða bara tvær. Jóna var stressuð allan tímann, alveg þangað til að þær fóru út og 

löbbuðu um. Sara tók í hendina á Jónu og henni hitnaði um allan líkamann. Þær settust á bekk 

og byrjuðu að tala saman. „Þú þurftir ekki að hætta við partýið“ sagði Jóna. „Ég vildi bara gera 

þig ánægða“ hvíslar Sara. Jóna teygir sig nær Söru, varirnar þeirra snertast rólega. Vindurinn 

blæs rólega í hárið og þær flissa báðar. 

     Höfundur:  

14 ára stúlka úr Reykjanesbæ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Arhibald og Barishnikov 

Einn góðan veðurdag þegar sólin 

skein og fuglarnir sungu gerðist eitt 

atvik semátti eftir að breyta lífi 

skotans Achibald Raoghnailt. 

Archibald sat úti á veröndinni sinni 

og drakk jurtate þegar jörðin 

byrjaði að skjálfa. „Hvað er að 

gerast“ sagði Archibald með sínum 

áberandi skoska hreim á meðan 

hann dansaði regndansinn sem 

amma hans hafði kennt honum. 

Archibald leit upp í himininn og sá 

stórt og mikið geimfar síga niður til 

jarðarinnar, út úr geimfarinu steig hinn illi óvinur Archibalds, Barisnikov Pishchalnikov. 

Archibald og Barisnikov höfðu þekkt hvorn annan síðan í grunnskóla, þegar Barisnikov 

reyndi að drepa Archibald með hjálp stökkbreyttra froska. Það endaði með því að Barisnikov 

steyptist ofan í tunnu fulla af steypu eftir að hafa stigið á bananahýði og runnið. Nú er ég 

kominn aftur, múhahahöhöhöhehehuahuuaa“,sagði Barisnikov. „Slakaðu nú aðeins á karlinn 

minn“ svaraði skotinn og dró upp byssu. „Ó nei, ég sem ætlaði að siga á þig þremur 

brynklæddum nautum“ mælti Barisnikov vonsvikinn. Nú varð Archibald kominn með nóg af 

bullinu í Barisnikov enda þurfti hann að  mæta í afmælisveislu hjá frænku sinni. Archibald hennti 

bollanum með jurtateinu í Barisnikov, og settist upp í bíl og keyrið burt og lifðu þeir báði 

hamingjusamir til æviloka. 

          Höfundur:  

         14 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Klukkan 

Einu sinni var til klukka. Þetta var engin sérstök klukka, hún var bara ósköp venjuleg lítil klukka. 

Einn daginn var maður úti að labba þegar hann sá allt í einu litlu klukkuna. Hann tók hana upp 

og fór með hana heim og kom henni fyrir í húsinu sínu. Hann tók eftir því að eftir að hann var 

búinn að fá klukkuna að hann byrjaði að verða örlítið slæmur í bakinu. Hann skildi ekkert  í því 

hvernig hann varð svona slæmur því hann hafði alltaf verið  mjög hraustur maður. Þetta byrjaði 

að verstna , hann var alltaf að fá fleiri hrukkur á andlitið sitt, bakið varð verra, sjónin byrjaði að 

fara og heyrnin orðiin léleg rétt eins og  hann var að verða gamall maður. Hann tók eftir því að 

klukkan hafði byrjað að stækka. Hún var orðin að stórum klukkuturni. Maðurinn verstnaði og 

klukkan varð sífelt stærri. Hann hafði ekki stjórn á henni lengur, hún hætti ekki að stækka. 

Maðurinn gat þetta ekki lengur, hann var orðinn á við aldur 90 ára gamals manns þangað til að 

hann dó og klukkan hætti að stækka. 

         Höfundur:  

                      15 ára drengur úr Reykjanesbæ 
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Einelti 

Birna var nýflutt í bæinn með mömmu sinni og pabba. Hún var 12 ára og að fara í 7.bekk. 

Mamma Birnu fór með hana í viðtal við skólastjórann í nýja skólanum og allt gekk vel. 

Umsjónarkennarinn hennar sýndi henni skólann og kynnti hana fyrir krökkunum í hennar bekk. 

Allt gekk mjög vel og Birna fór heim alsæl. Næsta dag vaknaði Birna klukkan 7 og fýtti sér að 

klæða sig, hún var mjög spennt. Á leiðnni í skólann tók hún eftir að hópur af krökkumvoru 

hlægjandi fyrir aftan hana og bendandi á hana. Henni fór að líða aðeins illa en hugsaði ekki 

mikið út í það og fór inn í skólann.  

Á skólagöngunum var allt í lagi en margir að horfa á hana. Birna fór að labba aðeins 

hraðar og fór inn í skólastofuna og fékk sér sæti. Fyrsti tíminn var stærðfræði, sem Birna var 

rosalega góð í , hún svaraði öllum spurningum sem kennarinn spurði. Þá fóru krakkarnir fyrir 

aftan hana að hlægja og kalla hana nörd. Birna reyndi að hunsa það. Bjallan hringdi og komið 

var að frímínútum. Strákarnir úr bekknum hennar umkringdu hana og fóru að uppnefna hana. 

Birna brast í grát og hljóp inn á bað herbergið. En inni á baðherberginu voru eldri stelpur og þær 

fóru að hlæja því Birna var að gráta. Birna hljóp útúr baðherberginu og úr skólanum alla leið 

heim. Mamma hennar huggaði hana og hringdi í skólann og  tók á málina. Eftir það fékk Birna 

að skipta um skóla. 

                 Höfundur:  

15 ára stúlka úr Reykjanesbæ 
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Stelpurnar 

Kæra dagbók. Í dag var versti dagur lífs 

míns. Það byrjaði þegar ég og Rósa Lind 

fórum í bíó. Við ætlurðum á Divergent en 

þegar við vorum á leið inn í salinn hittum 

við Önnu Margréti skólagelluna og 

auðvitað ætlar hún á sömu mynd og við. 

Við fórum inn í sal og Rósa og Anna vildu 

auðvita sitja saman. Á meðan myndin 

spilaðist hvísluðust þær svo ég heyrði ekki 

neitt eftir myndina hrópaði Rósa Selfie! 

Anna labbaði í átt að henni og sagði mér 

ég vera með, Rósa kinkaði kolli en þegar ég vildi vera með sagði Anna nei ekki pláss svo löbbuðu 

þær burt ég var ein í bíósaldnum. Mamma hennar Rósu ætlaði að skutla okkur heim og svo 

ætluðum við að gista en nei Rósa þurfti auðvitað að fara með Önnu. Ég er ennþá ein í 

Laugarásbíó og þurfti að labba heim týbískt en jæja ég er með síma og ég get hringt í pabba, ég 

tók upp Iphone 5s en hann auðvitað eyðilagðist. Ég er að labba og labba og auðvitað er ég full-

máluð í hælaskóm og kjól. Málningin rennur af andlitinu og ég er eins og ég veit ekki hvað í 

framan. Hey þarna er bensínstöð ég get hringt og beðið pabba um að sækja mig. Ég fer inn og 

hringi í pabba. Pabbi kemur og sækur mig og skutlar mér heim og nú er eg hér uppí rúmi að 

borða nammi í náttfötunum að horfa á „the Middle“. Svo bless og hafðu góðan dag sjáumst 

þegar ég skrifa næst.  

   Höfundur:  

13 ára stúlka úr Reykjanesbæ 

 


