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„Mamma, af hverju þarf ég að fara til ömmu? Ég hef ekkert að gera 

hjá henni. Get ég ekki bara verið ein heima?“ 

Mamma lítur í baksýnisspegilinn og segir, „Ásta mín það verður 

örugglega gaman hjá henni ömmu þinni. Eins og þú veist þá er hún 

alltaf með eitthvað skemmtilegt í pokahorninu.“ 

Þegar bíllinn staðnæmist fyrir utan hjá ömmu sér Ásta stelpu í 

næsta húsi. Hana hefur hún ekki séð áður.



„Amma, hvaða stelpa er þetta í gráa húsinu?“ segir Ásta. 

„Já, tókstu eftir henni? Ég er einmitt búin að bjóða henni í 

heimsókn“ segir amma. Ásta er ekkert sérlega kát yfir því. Hún 

nær þó ekki að hugsa neitt meira um það, því á þessari stundu 

hringir dyrabjallan.



Amma fer og opnar 

dyrnar. Þar stendur 

stelpan, hún Analyn. 

Hún brosir fallega 

og amma býður 

henni inn.

Ásta er pínulítið 

feimin og gægist 

með höfuðið út 

um dyragættina á 

eldhúsinu. Amma 

býður Analyn inn í 

eldhús.



Ásta brosir feimnislega til hennar, en amma brýtur ísinn og 

kynnir Ástu. Analyn kynnir sig og Ásta verður svolítið hissa að 

hún skuli tala íslensku. Amma býður þeim upp á mjólk og köku. 

Hún segir þeim fyndinn brandara, og fyrr en varir eru þær farnar 

að spjalla og segja sögur.



Stelpurnar fara út í garð að 

leika. „Viltu koma í parís?“ 

spyr Ásta. 

„Já endilega, mér finnst 

svo gaman í parís“, 

segir Analyn.

Þær búa til þennan fína 

parís og fara í marga 

leiki. Eftir drykklanga 

stund heyrist í ömmu 

þar sem hún stendur 

með appelsínusafa, „Má 

ekki bjóða ykkur upp á 

smá hressingu?.“



Þær setjast niður í sólinni með safann. Ásta er fegin að 

amma skuli  hafa boðið Analyn yfir til sín. Henni finnst hún 

hafa eignast góða vinkonu og ekki skemmir fyrir að Analyn 

kann svo marga leiki, sem Ásta hefur ekki lært áður.



„Analyn, hvaðan ertu og 

af hverju talar þú íslensku?“ 

spyr Ásta. 

„Ég er frá Filippseyjum og hef 

búið þar alla ævi. Pabbi minn 

er frá Íslandi og við tölum 

alltaf saman á íslensku, og 

auðvitað þegar ég hef komið 

í heimsókn til Íslands.“ segir 

Analyn. 

Þær brosa til hvor annarrar. 

Alsælar með daginn.



Rétt í þessu flautar bíll 

og Ásta sér að pabbi 

hennar er kominn að 

sækja hana. Amma 

grípur töskuna hennar 

og Ásta stekkur af stað 

út í bílinn til pabba.

Analyn stendur og veifar bless. Ásta brosir til hennar 

þegar hún er komin inn í bílinn og veifar á móti. Hún 

vonar að þær eigi eftir að hittast aftur.



Sumarið líður og haustið er gengið í garð. Ásta er orðin 

spennt að fara í skólann og hitta krakkana. „Á morgun 

byrjar skólinn“, hugsar Ásta með sér. Hún getur ekki beðið. 

Hún eyðir síðasta frídeginum í að undirbúa sig fyrir skólann, 

og að hjálpa mömmu sinni í garðinum.



Ásta rumskar þegar birtan læðist í gegnum gardínurnar. 

Það er kominn nýr dagur. Fyrsti skóladagurinn. 

Ásta sprettur á fætur, hefur sig til og drífur sig af stað. 

Hún kemur við á leiðinni í skólann hjá bestu vinkonu sinni, 

henni Lilju. Þær ætla að vera samferða í skólann. Ástu 

hlakkar til að hitta hana eftir sumarfríið. Þær hafa nánast 

ekkert hist í allt sumar.



Á leiðinni í skólann segir Lilja henni frá ferðalaginu sem hún 

fór með mömmu sinni og pabba. Ástu finnst mjög gaman 

að hlusta á ferðasöguna, og heyra hvað Lilja hefur brallað úti 

á landi í allt sumar.



Bjallan hringir og Vala, kennarinn þeirra, gengur inn í 

stofuna. „Jæja krakkar, velkomin í 2. bekk. Eruð þið ekki 

spennt að byrja í skólanum eftir sumarfrí?“ spyr Vala. 

„Mig langar til að byrja á því að kynna ykkur fyrir nýjum 

nemanda sem er að byrja í bekknum. Gjörðu svo vel 

og gakktu inn! Þetta er hún Analyn og hún kemur frá 

Filippseyjum.“



Analyn horfir yfir bekkinn pínu feimin en brosir út að eyrum 

þegar hún sér Ástu. Ásta er hissa því hún hélt að Analyn 

hefði bara verið í heimsókn en kreistir út bros á móti. Allt í 

einu heyrist í Lilju hvísla til stelpnanna í bekknum „Analyn, 

hvers konar nafn er það?“ Stelpurnar brosa. Analyn sest í autt 

sæti fyrir framan Lilju.



Lilja hvíslar: „Ojj stelpur, finnið þið lyktina af henni? Maður 

kafnar bara úr fýlu að vera nálægt henni“. Stelpurnar hlæja. 

„Hvað er í gangi með Lilju? Það er ekkert vond lykt af Analyn. 

Af hverju er Lilja svona vond við hana? Hún er ekki vön að 

vera vond við aðra. Kannski hættir hún þessu þegar hún 

kynnist Analyn“, hugsar Ásta.



Loksins eru komnar frímínútur og allir krakkarnir eru 

spenntir að fara út. „Eigum við að koma í snú snú?“, segir Lilja 

við stelpurnar. „Endilega, já, gerum það“, segja þær hver á eftir 

annarri. Það er gaman að geta loksins leikið aftur með 

stelpunum. Allt í einu heyrist á svolítið bjagaðri íslensku. 

„Má ég nokkuð vera með?“



Þetta er Analyn. Ásta sér hvar hún stendur til hliðar mjög 

óörugg. Hana langar að bjóða henni að vera með. 

„Nei, þú mátt ekki vera með! Rosalega talar þú asnalega“, 

kallar Lilja. Stelpurnar glotta út í annað. Ásta sér á andliti 

Analyn að hún er mjög sár. Analyn lítur á Ástu og segir: 

„Ég hélt við værum vinkonur?“



Lilja er hissa. „Þekkist þið? Eru ÞIÐ vinkonur?“ 

Ásta safnar kjarki og segir; „Já, við erum það. Við kynntumst í 

sumar og þú þarft ekki að vera svona vond við hana. Það er 

ekki eins og hún hafi gert þér eitthvað.“  Lilju bregður, hvað á 

hún að segja?



Lilja stekkur af stað og hleypur í burtu grátandi. Ásta kallar; 

„Lilja ekki fara!“ en Lilja heldur sínu striki. Analyn kemur til Ástu 

og segir: „Takk fyrir að standa með mér.“

 „Ég hefði átt að gera það fyrr. Það á enginn að koma svona 

fram við neinn.“ segir Ásta.



„Það eiga allir að geta verið vinir hvar eða hvernig sem þeir 

eru. Við getum lært svo mikið hvert af öðru.“ Analyn er 

sammála þessu. 

„Lilja er samt vinkona mín og ég verð að fara á eftir henni“, 

segir Ásta. „Ég kem með þér“, segir Analyn. Þær hlaupa af 

stað á eftir Lilju.



Lilja heldur áfram að hlaupa. Hún ætlar að hlaupa eins 

langt í burtu og hún getur. 

Hún ákveður að hlaupa yfir mýrlendið sem er beint af 

augum. Þar finnur hana enginn. Þegar hún er komin 

örlítið áleiðis byrja fæturnir að festast í mýrinni og loks 

er hún alveg föst.



Hræðsla hríslast um Lilju. Hún er alein og föst í mýrinni. 

Hvað á hún til bragðs að taka. Himininn er orðinn ansi 

þungbúinn og ef það fer að rigna er hún í vondum málum. 

“Ég hefði ekki átt að láta svona“, hugsar hún. „Ég vil bara ekki 

fá nýja stelpu sem ég þekki ekkert og er allt öðruvísi inn í 

hópinn.“

Lilja reynir að kalla á hjálp en enginn heyrir. Dropar taka að 

falla niður af himnum hver á eftir öðrum eins og tárin á 

kinnunum hennar. Hún ákveður að kalla aftur: 

„Hjálp, ég er föst!!“ „Heyrðirðu þetta?“ segir Ásta, „Já, það kemur 

úr þessari átt“ segir Analyn. Þær hlaupa í átt að mýrlendinu.





Þarna er Lilja pikkföst. „Hún hefur fest sig í mýrinni, við verðum 

að hjálpa henni“,  segir Ásta. Analyn er þá búin að finna 

svera trjágrein liggjandi í mýrlendinu sem ætti að vera hægt 

að nota til að losa Lilju. Þær teygja sig með greinina í áttina 

að Lilju. Hún nær góðu taki á greininni. Þær toga af öllu afli og 

ná að losa hana.



„Úff, okkur tókst það! Sem betur fer varstu með mér Analyn 

annars sæti Lilja enn föst í sömu sporum“ segir Ásta. 

Lilja þakkar þeim fyrir en horfir skömmustulega niður á 

skóna sína sem eru allir útataðir í leðju. Hún stynur loksins 

upp úr sér:  „Fyrirgefðu Analyn.“  

Analyn brosir og segir: „Það jafnast ekkert á við að eignast 

nýja vinkonu.“






