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Ágrip 
 
Fantasíur hafa einhverra hluta vegna aldrei náð að festa rótum hér á landi þrátt fyrir 
gríðarmiklar vinsældir úti í heimi. Úti í hinum enskumælandi löndum eru fantasíubækur oftast 
markaðsettar fyrir ungmenni (e. young adult) en þrátt fyrir að bækurnar séu sagðar vera 
ungmennabækur þá er stór hluti lesendanna í tölu fullorðinna. Það var ekki fyrr en árið 2014 
sem orðið „ungmennabækur“ sást fyrst í Bókatíðindum. Yngri kynslóðin á Íslandi er sögð vera 
að „glata íslenskunni“ en samt er lítið sem ekkert gert til að sporna gegn því. Mikið er um 
framtök til að auka lestraráhuga barna en ekkert er hugsað út í að auka framboð á lesefni fyrir 
ungmennin. Það þýðir lítið að efla áhuga barna á lestri á íslensku efni ef framboðið á 
ungmennabókum er svo lítið að unga fólkið neyðist til að leita út fyrir landsteinana að efni sem 
vekur áhuga þeirra þegar þau eru hætt að vera börn og barnabækurnar ögra ekki lengur 
lesendanum. Framboð á bæði íslensku og þýddu lestrarefni svo sem fantasíu, distópíu og fleira 
í þeim dúr gæti aukið áhuga unga fólksins á yndislestri og þá mögulega komið í veg fyrir að 
við „glötum íslenskunni“. Þetta er ákveðinn vítahringur sem við virðumst vera komin í. Stór 
hluti yngri kynslóðarinnar leitar í erlendar bækur vegna þess að það er svo lítið og einhæft 
framboð á efni sem vekur áhuga þeirra og þegar bókaútgáfur reyna að gefa út fantasíubækur á 
íslensku í dag fást lesendurnir ekki til að kaupa bækurnar af því að þeir eru orðnir vanir því að 
lesa á erlenda tungumálinu og kjósa það fram yfir móðurmálið. 
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Inngangur 
 
 

Skortur á bókum sem höfða til ungmenna á Íslandi 
 
Eins vinsæl og fantasían hefur verið víða um heim þá virðist hún aldrei hafa náð að festa rótum 
hér á landi. Fantasíubókmenntir koma í alls konar formi: fyrir fullorða, börn og ungmenni. 
Fantasía, distópía, vísindaskáldskapur og myndasögublöð eru gríðarlega vinsæl úti í heimi og 
bækur og bíómyndir úr þessum bókmenntagreinum eru gefnar út í miklum mæli bæði í 
Bandaríkjunum og í Bretlandi. Í þessari ritgerð verður orðið „fantasía“ notað yfir þær 
bókmenntagreinar sem eru nefndar hér að ofan til að einfalda málið. Lítið hefur verið um að 
fantasíur séu gefnar út hér á landi og eru margar ástæður fyrir því sem minnst verður á hér fyrir 
neðan. Markaðshópur erlendra höfunda sem skrifa fantasíubækur er að mestu leyti ungmenni 
(e. young adult). 

Margir muna eflaust hversu spennandi það var að fá Bókatíðindin inn um bréfalúguna 
og sitja yfir blaðinu tímunum saman að skoða alls konar áhugaverðar bækur og merkja jafnvel 
við þær bækur sem þá langaði í. Síðustu ár hefur hins vegar verið sáralítið sem vakið hefur 
áhuga höfundar þessa texta í Bókatíðindum. Þar er mikið úrval fyrir yngsta aldurshópinn, 
börnin, en úrvalið virðist alltaf minnka þegar blaðsíðunni er flett yfir að næsta flokki: 
„ungmennabækur“. Restin samanstendur af bókum ætluðum fullorðnu fólki eins og ævisögur, 
fræðirit, glæpasögur og ýmsar fagurbókmenntir. En hvað með ungmennin, aldurshópinn sem á 
ensku er kallaður „young adult“ og er svo gríðarlega vinsæll í útlandinu? Hvers vegna er svona 
lítið úrval fyrir þennan aldurshóp og hvernig hefur það áhrif á lestrar- og íslenskukunnáttu 
íslenskra ungmenna? Því komum við að seinna.      
 Ef við skoðum fyrst aðeins Bókatíðindi í gegnum árin sjáum við að það virðist ekki 
vera fyrr en árið 2014 sem ungmennabækur voru viðurkenndar sem sér markhópur. Það er því 
eins og ungmennabækur hafi fyrst litið dagsins ljós hér á landi árið 2014 þrátt fyrir að þessi 
bókmenntagrein hafi verið til, en þó aðeins í litlu magni, hér á landi í mörg ár. Upp að þessum 
tímamótum höfðu Bókatíðindi alltaf flokkað bækur sem „barna- og unglingabækur“ en þær 
bækur eru í raun bara ætlaðar börnum og svo „skáldverk“ sem ætluð eru fullorðnum. Það sést 
meðal annars ef við tökum sem dæmi Bókatíðindi frá árunum 2012 og 2013. Þar er bara einn 
flokkur sem ber heitið „barna- og unglingabækur.“ Hins vegar eru flokkarnir orðnir tveir árið 
2014 og 2015 því að við „barna- og unglingabókmenntirnar“ bætast „ungmennabækur.“ Árið 
2016 var þessu breytt enn einu sinni og í þetta skiptið er aftur búið að sameina flokkana í einn 
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nema nú heitir hann „barna- og ungmennabækur.“1 Árið 2014 hljóta meðlimir Félags íslenskra 
bókaútgefanda sem sjá um útgáfu Bókatíðinda eitthvað að hafa hugsað sig um og áttað sig á að 
bækurnar sem þeir hafa auglýst sem unglingabækur eru í raun og veru ætlaðar börnum upp að 
ákveðnum aldri og ákveðið að taka upp orðið „ungmennabækur“ sem er lítið skref ef þó skref 
í rétta átt. Ungmennabókmenntir eru skilgreindar sem skáldverk sem skrifuð eru fyrir unga 
lesendur. Þessi aldurshópur er oftast talinn vera á bilinu 12-18 ára. Til að flokkast sem 
ungmennabók þarf aðalsögupersónan að vera á aldursbilinu 12-18 ára og söguþráðurinn þarf 
að lýsa tilfinningalegu ástandi ungmennisins.2 Þrátt fyrir að talað sé um að ungmennabækur 
séu ætlaðar fólki á aldrinum 12-18 ára þá er stór hluti lesenda mun eldri eða á milli tvítugs og 
fertugs. Rannsókn sem gerð var árið 2012 sýndi fram á að meira en helmingur þeirra sem kaupa 
ungmennabækur, eða 55%, eru 18 ára eða eldri og er stærsti hópurinn, eða 28% neytenda, á 
aldrinum 30-44 ára.3       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Bókatíðindi 2012-2016. 
2 „The anatomy of the explosive YA Genre.“ Lulu blog, 17. maí 2018, www.lulu.com/blog/2018/05/17/the-
anatomy-of-the-explosive-ya-genre/. 
3 „New Study: 55% of YA Books Bought by Adults.“ Publishers Weekly, 13. sept 2012,  
www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-industry-news/article/53937-new-study-55-of-ya-
books-bought-by-adults.html. 
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Erum við að glata íslenskunni? 
 
Við heyrum orðið mjög oft í dag að unga fólkið sé að glata íslenskunni. En við þurfum að halda 
efni á þessu fallega máli að æsku landsins ef við ætlum að viðhalda íslenskunni eins og Kolbrún 
Bergþórsdóttir minnist á í grein sinni „Rétta lesefnið“ á vefsíðu Vísis.4 Það verður að vera nóg 
framboð á íslensku efni fyrir ungmenni líka því annars hætta börnin einfaldlega að lesa eða 
leita í önnur tungumál þegar þau vaxa upp úr barnabókunum. Mikið af þeim ungmennabókum 
sem njóta gríðarmikilla vinsælda erlendis eru fantasíur eða distópíur. Sem dæmi má nefna 
Harry Potter, Twilight og Hungurleikana sem allar hafa verið þýddar á íslensku en þó ekki fyrr 
en þær birtust á hvíta tjaldinu. Þó svo að þessar bækur hafi verið þýddar á íslensku þá er stór 
hópur fólks sem kýs að lesa þær á frummálinu, ensku, vegna þess að það er orðið vant því og 
finnst ef til vill orðið betra að lesa á ensku. Þetta er vegna þess að á einhverjum tímapunkti 
hefur þetta fólk, á unglingsárunum, verið búin að lesa allt íslenska efnið sem tengdist þeirra 
áhugasviði og hreinlega neyðst til þess að leita út fyrir landsteinana að meira efni sem vekur 
áhuga þeirra.           
 Síðustu ár hefur verið mikil umræða um lestrarhæfni barna og ýmis framtök gerð til 
þess að auka áhuga barna á lestri en lítið sem ekkert er gert fyrir ungmennin, sá hópur virðist 
alltaf gleymast. Það gagnast lítið að efla áhuga barna á lestri ef það er svo ekki til nema 
takmarkað efni sem vekur áhuga þeirra þegar þau vaxa úr grasi. Það er ekki eins mikið um það 
hér á landi að verið sé að skrifa eða þýða bækur sem höfða til ungmenna sem tilheyra ákveðnu 
millistigi. Það er þegar einstaklingur hættir að vera barn en er samt ekki alveg kominn á það 
stig að geta sagst vera kominn í fullorðinna tölu. En í hinum enskumælandi heimi virðist allt 
snúast um ungmennin og stór hluti bókmennta og bíómynda snúast um líf og ástir krakka í 
framhaldsskóla eða á framhaldsskólaaldri.       
 Nexus virðist vera að reyna að brúa bilið sem myndast hefur á milli barna- og 
fullorðinsbókmennta með því að gefa út myndasögur sem höfða til barna en einnig til 
ungmenna og verða kannski til þess að áhugi barna, sem og ungmenna, á íslensku lestrarefni 
aukist. Í viðtali segir Haraldur Hrafn Guðmundsson, þýðandi Leðurblökumannsins, að 
markmiðið með útgáfunni sé að efla lestur hjá krökkum og unglingum. Þeir sem standa að 
útgáfu Leðurblökumannsins telja að yndislestur krakka og unglinga sé að dvína vegna þess að 
það sé ekki framboð á skemmtilegu lesefni á íslensku. Haraldur Hrafn vekur athygli á því að 
það sé lítið efni til á íslensku sem vekur áhuga ungmenna og segir meðal annars að krakkar lesi 
Andrés önd myndasögublöðin, Syrpuna og þvíumlíkt þar til þau eru um það bil tólf ára gömul 

                                                        
4 Kolbrún Bergþórsdóttir. „Rétta lesefnið.“ Vísir, 19. nóv 2018, www.visir.is/g/2018181118839. 
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„en þá er það ekki töff lengur og ögrar ekki lengur lesendanum.“5 Hann vill meina að „með 
tilliti til þróunar og umræðu undanfarinna ára í tengslum við minnkandi yndislestur ungs fólks, 
og sérstaklega ungra drengja“ gæti framboð á lestrarefni af þessum toga aukið áhuga unga 
fólksins á yndislestri.6          
 En af hverju er svona erfitt að gefa út fantasíubækur hér á landi og hvað væri hægt að 
gera til að breyta því? Sigþrúður Gunnarsdóttir, ritstjóri hjá Forlaginu er með svarið við því. 
Hún segir að skýringin á því geti verið sú að hópurinn sem sækir í fantasíubækur sé ekki sérlega 
stór, eða þá að hann fylgist einfaldlega ekki með því sem skrifað er hérlendis af því tagi og að 
aukin umræða um fantasíubækur gæti mögulega breytt þessu. Margar íslenskar bækur fari 
hreinlega fram hjá lesendum sem kynnu að hafa áhuga á þeim vegna þess að þær eru ekki 
auglýstar með jafn miklum látum og til dæmis bíómyndir.7 Það er ekki nema kannski rétt fyrir 
jól sem maður sér bækur auglýstar í sjónvarpi. Yngri kynslóðin er ekki jafn dugleg við að lesa 
fréttablöðin og sú eldri og missir til dæmis þannig af auglýsingum og ritdómum um bækur sem 
gætu vakið áhuga þess. Það þyrfti að vera til einhver vettvangur tileinkaður því að auglýsa 
fantasíubækur þar sem tekið yrði eftir þeim, einhver íslenskur vefmiðill eins og Sigþrúður 
bendir á, sem myndi sinna fantasíubókmenntum nógu vel til þess að áhugafólk treysti honum 
og sækti í að lesa hann. Þannig gætu bæði íslenskar fantasíur og þýðingar á erlendum bókum 
skilað sér betur til áhugasamra lesenda. Umfang bókarinnar skiptir einnig máli þegar ákvörðun 
er tekin um hvort eigi að gefa út þýðingu á ákveðinni bók eða ekki. Þýðing á langri bók getur 
verið ansi kostnaðarsöm vegna þess að þýðingar eru greiddar í samræmi við lengd bókarinnar. 
Sigþrúður segir einnig að það kæmi henni ekki á óvart ef fantasíulesendur hér á landi væru 
hlutfallslega ekkert færri en víða erlendis en vegna þess hve fámenn íslenska þjóðin er þá er sá 
hópur of lítill til að standa undir mikilli útgáfu fantasíuefnis. Einnig þarf að hafa í huga að þegar 
lesendur sem hafa áhuga á fantasíubókmenntum venjast því að lesa bækur á ensku vegna þess 
að þá skortir lesefni á íslensku og hætta í framhaldi að fylgjast með því íslenska efni sem gefið 
er út þá er markaðurinn í vanda.8        
 Þetta er því ákveðinn vítahringur sem við virðumst vera komin í. Yngri kynslóðin leitar 
í erlendar bækur vegna þess að ekkert efni var til sem vakti áhuga þeirra á þeim tíma sem þau 
uxu upp úr barnabókunum og nú þegar bókaútgáfur reyna að gefa út þess konar efni á íslensku 
fást lesendurnir ekki til að kaupa íslensku bækurnar af því að þeir eru orðnir vanir því að lesa 

                                                        
5 Benedikt Bóas. „Leðurblökumaðurinn bjargar íslenskunni.“ Vísir, 15. nóv 2018, 
www.visir.is/g/2018181119338. 
6 Tómas Valgeirsson. „Leðurblökumaðurinn eflir lestur ungmenna.“ DV, 14. nóv 2018, 
www.dv.is/fokus/2018/11/14/ledurblokumadurinn-eflir-lestur-ungmenna/. 
7 Sjá viðauka. Viðtal við Sigþrúði Grunnardóttur, ritstjóra hjá Forlaginu.  
8 Sjá viðauka. Viðtal við Sigþrúði Gunnarsdóttur, ritstjóra hjá Forlaginu.  
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á erlenda tungumálinu og kjósa það fram yfir móðurmálið. En kannski væri hægt að komast út 
úr þessum vítahring með smá þolinmæði. Með því að halda áfram að gefa út fantasíubækur á 
íslensku jafnt og þétt yfir árin verður alltaf til meira og meira lesefni af þessu tagi og því gætu 
komandi kynslóðir jafnvel vanist því að lesa fantasíubækur á íslensku og þurfa því ekki að leita 
í erlend tungumál vegna þess að framboðið á íslensku fantasíuefni yxi frá ári til árs og það yrði 
mögulega til þess að yndislestur yngri kynslóðarinnar myndi aukast og hún yrði betur að sér í 
íslenskri málfræði og stafsetningu. 
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Slated verður að Hreinsuð 
 
Hreinsuð eða „Slated“ eins og bókin heitir á frummálinu er fyrsta bókin í þríleik eftir höfundinn 
Teri Terry og er fyrsta bókin sem hún gefur út þrátt fyrir að vera níunda skáldsagan sem hún 
skrifar.910 Það mætti segja að Teri Terry sé mjög veraldarvön kona þar sem hún hefur búið víðs 
vegar um heiminn og fjölskylda hennar kemur frá ýmsum heimshornum. Sjálf fæddist hún í 
Frakklandi en faðir hennar fæddist í Hollandi, móðir hennar í Kanada og móðuramma hennar 
og afi fæddust bæði í Finnlandi. Terry lærði örverufræði og lögfræði í Kanada og starfaði sem 
lögfræðingur í nokkur ár áður en hún flutti til Ástralíu þar sem hún fór aftur í skóla til að gerast 
sjóntækjafræðingur. Í dag starfar hún sem rithöfundur og er búsett í Bretlandi.11  
 Bókin fjallar um hina 16 ára gömlu Kylu sem hefur engar minningar frá fyrra lífi. Árið 
er 2054 og ríkisstjórn Miðbandalagsins hefur tekið yfir völdin eftir efnahagshrunið árið 2020 
og stúdentahryðjuverkaárásirnar sem fylgdu í kjölfar. Þegar það uppgötvaðist að hægt væri að 
eyða minni fólks ákváðu yfirvöldin að gefa ungviðinu tækifæri á að eignast nýtt líf í stað aftöku.
 Ríkisstjórnin segir Kylu hafa verið hryðjuverkamann og gefur henni annað tækifæri. 
Hún er „Hreinsuð“, sem þýðir að allar minningar hennar hafa verið fjarlægðar og hún neyðist 
til að ganga með svokallað „Levo“-úr þangað til hún verður tuttugu og eins árs. Levo-úrið er 
tengt við lítið tæki sem komið hefur verið fyrir í heila allra þeirra sem hafa verið Hreinsaðir. 
Þetta tæki mælir tilfinningar unglinganna og lætur þá falla í yfirlið eða fá flog og jafnvel deyja 
ef talan á úrinu fer niður fyrir fyrirfram ákveðin mörk.  
 Þegar sagan byrjar er Kyla búin að vera á spítalanum í níu mánuði, þremur mánuðum 
lengur en venjan er, og er að fara að hitta fólkið sem hún á að kalla fjölskyldu sína í fyrsta 
skipti. Þegar einstaklingur hefur verið Hreinsaður verður hann eins og ungbarn á ný og þarf að 
læra allt upp á nýtt eins og það að ganga og að tala. Allt kom þetta mjög fljótt til baka hjá Kylu 
og þegar hún flytur inn til nýju fjölskyldunnar fer hún að muna ýmislegt sem hún er ekki viss 
um hvort sé raunverulegt eða ímyndun – en það á ekki að vera mögulegt, vegna þess að minni 
hennar hefur verið eytt. Hún á ekki að eiga neinar minningar um fyrra líf, hún hefur verið 
Hreinsuð.12           
 Terry segir hugmyndina hafa komið í draumi. Hana dreymdi formála bókarinnar og 
stuttu seinna fylgdi titillinn með.13 Í viðtali við Graham Marks segir Terry að flestar distópíur 

                                                        
9Marks, Graham. „Author Spotlight: Teri Terry chats to Graham Marks.“ Hachette Children‘s Group, 
www.hachettechildrens.co.uk/assets/hachettechildrensbooks/author%20spotlights/AuthorSpotlight_TTerry.pdf. 
10 Terry, Teri. „FAQ.“ Teri Terry, www.teriterry.jimdo.com/faq/. 
11 Terry, Teri. „FAQ.“ Teri Terry, www.teriterry.jimdo.com/faq/. 
12 Terry, Teri. Slated. London, Orchard Books, 2012. 
13 Marks, Graham. „Author Spotlight: Teri Terry chats to Graham Marks.“ Hachette Children‘s Group, 
www.hachettechildrens.co.uk/assets/hachettechildrensbooks/author%20spotlights/AuthorSpotlight_TTerry.pdf. 
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gerist í svo fjarrænni framtíð að við eigum erfitt með að ímynda okkur að búa í slíkum heimi, 
þess vegna gerist Hreinsuð í frekar náinni framtíð. Hennar skoðun er sú að lesendum finnist 
efnið áhugaverðara ef þeir geta auðveldlega séð sjálfa sig í þeim aðstæðum sem skrifað er um.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 Marks, Graham. „Author Spotlight: Teri Terry chats to Graham Marks.“ Hachette Children‘s Group, 
www.hachettechildrens.co.uk/assets/hachettechildrensbooks/author%20spotlights/AuthorSpotlight_TTerry.pdf. 
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Erfiðleikar sem þýðendur glíma við 
 
Starf þýðandans felst í því að flytja texta úr einu máli yfir á annað án þess að það sjáist á 
textanum að hann sé þýðing. Ástráður Eysteinsson sem skrifað hefur mikið um þýðingafræði  
segir þýðandann vera álitinn „skynlaus vél sem eigi einungis að gera svo vel að koma textanum 
óbjöguðum til skila og láta hvergi sjást merki um starf sitt.“15 Þýðandinn á sem sagt að vera 
ósýnilegur og til þess að þýðingin teljist góð á hún að vera tær eða ósýnileg svo að hún líti út 
eins og um frumtexta væri að ræða en ekki þýðingu.     
 Þýðendur lenda í ýmsum erfiðleikum við störf sín og dæmi um það eru nýyrði eða orð 
sem höfundur hefur búið til eða jafnvel gefið nýja merkingu á frummálinu. Þá er gott að vita 
hvar best sé að leita svara. Verkfærakassi þýðenda inniheldur meðal annars orðabækur og 
rafræna gangagrunna en einnig eru til í dag Facebook-hópar tileinkaðir þýðendum í vanda. 
Þangað leitaði ég eftir að vera næstum því búin að gefast upp í leit að svari við 
þýðingarvandamálum sem komu upp. Það vill svo til að orðið sem ég gat með engu móti fundið 
rétta þýðingu á í upphafi er líka titill bókarinnar. Það er kannski þess vegna sem mér var svo 
annt um að finna fullkomna þýðingu á þessu eina orði og að ná að halda því sem einu orði í 
íslenskri þýðingu en þurfa ekki að þýða eitt enskt orð með nokkrum íslenskum eins og raunin 
er svo oft þegar ekki er til stakt orð í markmálinu sem endurspeglar merkingu orðsins á 
frummálinu. Orðið sem ég átti í erfiðleikum með að þýða er orðið „Slated“ en í þessari bók 
hefur höfundurinn, Teri Terry, tekið orð sem er nú þegar til og gefið því nýja merkingu. Ef 
orðinu er flett upp í orðabók sjáum við að upprunalega merking orðsins er margvísleg. Í enskri-
íslenskri orðabók er orðið „slate“ meðal annars þýtt sem „flöguberg, skífuberg, skífa, plata, 
tafla, skífuleggja, gagnrýna harðlega, ráðast á, tilnefna, útnefna, ákveða og skapa.“16 Í Oxford 
Wordpower Dictionary er orðið „slate“ skilgreint sem „1. A type of dark grey rock that can 
easily be split into thin flat pieces, 2. One of the thin flat pieces of slate that are used for 
covering roofs.“17          
 Við það eitt að lesa káputexta bókarinnar er það frekar augljóst þegar í stað að ekkert 
þessara skilgreininga endurspeglar þá merkingu sem höfundurinn hefur gefið orðinu. Orðið 
„slated“ í bókinni merkir bæði einstakling sem er minnislaus vegna þess að minningarnar hafa 
verið fjarlægðar, og verknaðinn sjálfann, að fjarlægja eða eyða minningunum hjá 
einstaklingnum. Orðið er sem sagt notað á tvo vegu í bókinni: „She is Slated,“ eða „She has 
been slated.“ Að lokum kaus ég að nota íslenska orðið „Hreinsuð“ enda endurspeglar það orð 

                                                        
15 Ástráður Eysteinsson. Tvímæli. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1996. Bls. 15. 
16 „Slate.“ Íslensk-ensk-ensk-íslensk Vasaorðabók, 2. útgáfa, 2014. 
17 „Slate.“ Oxford Wordpower Dictionary, 3. útgáfa, 2006.  
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best merkingu enska orðsins og hægt er að nota það á báða vegu: „Hún er Hreinsuð“ og „hún 
hefur verið hreinsuð.“          
 Það er ekki alltaf hægt að beinþýða textann og útkoman yrði í mjög mörgum tilvikum 
fáránleg og jafnvel óskiljanleg ef textinn er beinþýddur úr frummáli yfir á markmál. Starf 
þýðandans er að koma merkingunni til skila og til þess þarf oft að umorða eða að nota önnur 
orðatiltæki eða málshætti sem samsvara merkingu frummálsins. Sem dæmi má nefna 
orðatiltækið „pick up the pace“ sem kemur fram í kafla fimm. Samkvæmt netorðabókinni 
Urban Dictionary er orðatiltækið „pick up the pace“ skilgreint sem „to speed up, go faster, to 
increase speed while walking or doing other repetitive movements“18 eða á íslensku: að gera 
eitthvað hraðar. Þetta er ákveðinn orðaleikur í bókinni þar sem mamma Kylu segir við hana að 
drífa sig með uppvaskið en Kyla skilur ekki um hvað mamma sín er að tala. Mamma hennar 
útskýrir því fyrir henni hvað hún meinar með þessu:  
 

„Pick up the pace or you‘ll be there all day.“  
„Pick up what?“  

„It means go faster.“ 
 
Ef þessi texti yrði beinþýddur yfir á íslensku þá myndi orðaleikurinn glatast en einnig myndi 
brot úr sögunni týnast því að með þessum samskiptum mæðgnanna sýnir höfundurinn hversu 
lík smábarni Kyla er eftir Hreinsunina, hún þarf að læra allt upp á nýtt. Til að halda merkingu 
frumtextans er nauðsynlegt að hugsa aðeins út fyrir kassann og finna orðatiltæki á markmálinu 
sem samsvarar merkingu frummálsins. Útkoman er eftirfarandi: 
 

„Drífðu þig svo að þú verðir ekki að þessu í allan dag.“ 
„Drífa hver?“ 

„Það þýðir að gera þetta hraðar.“ 
 
Stafsetning og málfar er einnig breytilegt á milli landa. Til að mynda eru mismunandi reglur 
um orðaröðun og greinarmerkjasetningu í heiminum. Það er ekki hægt að komast hjá því að 
þetta breytist þegar texti er færður úr einu tungumáli yfir á annað. Til dæmis venjan að skrifa 
orðin „mamma“ og „pabbi“ með stórum staf í enskumælandi löndum ef sögupersónan er að 
tala um mömmu sína og pabba en ekki bara einhverjar mömmur og pabba úti í bæ. Í því tilviki 

                                                        
18 „Pick up the pace.“ Urban Dictionary, 31. júlí 2008, 
www.urbandictionary.com/define.php?term=Pick%20Up%20The%20Pace. 
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sem stór stafur er notaður í byrjun orðanna eru nafnorðin orðin „mamma“ og „pabbi“ orðin 
sérnöfn.  
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Er þýðandinn höfundur? 
 
Þýðandinn verður að ákveða hverju sinni hvaða aðferð henti best til að skila textanum frá sér 
þannig að hann hafi sömu áhrif og frumtextinn, skiljist vel og hafi góða samloðun. Þýðendur 
eru þó ekki allir sammála um hvernig best sé að þýða texta úr einu tungumáli á annað. Ástráður 
Eysteinsson minnist á það í bók sinni, Tvímæli, með því að útskýra hugmynd Eugene A. Nida 
um jafngildi. Samkvæmt Nida eru til tvenns konar jafngildi og eru það formlegt jafngildi og 
áhrifajafngildi. Með formlegu jafngildi á hann við það þegar þýðendur leggja megináherslu á 
trúnað við höfundinn og frumtextann en þá er athyglinni beint að boðunum sjálfum, þ.e.a.s. 
formi textans og inntaki.19 Með áhrifajafngildi er hann hins vegar að meina það þegar þýðendur 
reyna að koma textanum frá sér þannig að merkingin skili sér heilu og höldnu þó svo að form 
og inntak textans breytist við flutninginn yfir á annað tungumál. Ástráður segir meðal annars 
að „um þýðingar gildir engin ein regla, fremur en um frumsamin verk, að minnsta kosti ekki 
þegar um listræna texta er að ræða.“20 Þannig myndi til dæmis þýðandi sem fylgir formlegu 
jafngildi áræðanlega ekki heimfæra nöfn eða staðarheiti eða breyta uppsetningu textans á neinn 
hátt. Aftur á móti myndi sá sem fylgir áhrifajafngildi vera líklegur til þess að breyta ýmsu 
varðandi textann til þess að koma honum yfir í menningarheim markhópsins til að auðvelda 
lesendum lesturinn. Svo eru það þeir sem fara milliveginn og nýta sér eiginleika beggja þessara 
jafngilda. Ástráður Eysteinsson talar einnig um „verk þýðandans“21 og er það heldur áhugavert 
hugtak þar sem flestir myndu ekki hugsa um þýdda textann sem verk þýðandans þó svo að það 
sé það sjálfsagt vegna þess að þýðandinn kemst ekki hjá því að setja sín eigin persónueinkenni 
á textann við merkingarfærsluna frá frummálinu yfir á markmálið. Þýðandanum er ætlað að 
vera ósýnilegur og þýðingin á að vera fullkomin spegilmynd hins frábæra frumtexta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19 Ástráður Eysteinsson. Tvímæli. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1996. Bls 90-91. 
20 Ástráður Eysteinsson. Tvímæli. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1996. Bls. 16. 
21 Ástráður Eysteinsson. Tvímæli. Reykjavík, Háskólaútgáfan, 1996. Bls. 16. 
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Lokaorð 
 
Eins og Sigþrúður Gunnarsdóttir ritstjóri hjá Forlaginu bendir á hefur verið erfitt að selja 
fantasíubækur á íslensku þrátt fyrir miklar vinsældir alþjóðlega þó að til séu nokkrar 
undantekningar.22 Eins og nefnt var hér að ofan er þetta viss vítahringur þar sem yngri 
kynslóðin vill ekki kaupa íslenskar bækur vegna þess að þeim finnst orðið betra að lesa á 
frummálinu, sem er í flestum tilfellum enska. Unga fólkið hefur neyðst til þess að leita í erlent 
efni til að finna eitthvað sem vekur áhuga þeirra vegna þess hve lítið og einhæft framboðið er 
á íslenskum fantasíubókmenntum. En hvernig er hægt að ætlast til þess að unga fólkið í dag 
tali fullkomna íslensku þegar framboðið á íslensku efni sem vekur áhuga þess er svo lítið? 
Þýðingar á fantasíubókmenntum gætu hugsanlega spilað stóran hlut í að koma í veg fyrir það 
að „við glötum íslenskunni“ eins og eldri kynslóðin vill meina að ungmenni nútímans séu að 
gera en vandamálið er hversu erfitt það reynist að gefa út fantasíubækur á Íslandi í dag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Sjá viðauka. Viðtal við Sigþrúði Gunnarsdóttur, ritstjóra hjá Forlaginu. 
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Hreinsuð eftir Teri Terry  
í þýðingu Steinunnar Brynju Óðinsdóttur 

 
 
 

Formáli 
 
 
 
Ég hleyp. 
 Öldurnar krafsa í sandinn á meðan ég reyni að þvinga annan fótinn áfram á eftir hinum. 
Ég skríð upp, renn niður, endurtek. Hraðar. Stari á sandhólana framundan. Ekki horfa til baka. 
Má ekki horfa. Ójafn andardráttur; inn, út; inn, út. Samt hleyp ég. 
 Þegar lungun eru alveg við það að gefa sig og hjartað að springa, rauð stjarna á 

sandinum, hrasa ég. 
 Maðurinn snýr til baka. Hann togar mig á fætur og hvetur mig áfram. 
 Það er að nálgast. 
 Ég get ekki staðið, og dett aftur. Ég get ekki hlaupið lengur. 
 Hann krýpur niður til að halda utan um mig og horfir í augun á mér. „Stundin er runnin 
upp. Fljót, núna! Settu upp vegginn.“ 
 Nær. 
 Ég byggi hann, múrstein eftir múrstein. Röð eftir röð. Háan turn, eins og turninn hennar 
Garðabrúðu, nema það að þessi hefur enga glugga, engan stað til að láta hárið síga.  

Engin leið fyrir björgunaraðgerðir.  
„Gleymdu aldrei hver þú ert!“ hrópar hann, grípur um axlirnar á mér og hristir mig, 

harkalega. 
Óttaslæða þekur sjóinn. Sandinn. Orð hans, marblettirnir á handleggjum mínum og 

sársaukinn í brjóstkassanum og fótunum. 
Það er komið. 
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Fyrsti kafli 
 
Skrítið. 
 Allt í lagi, ég hef svo sem ekki mikla reynslu til þess að byggja þetta álit á. Þó að ég sé 
sextán ára og ég er ekki sein í þroska og hef ekki verið lokuð inni í skáp frá fæðingu – ekki svo 
ég viti til – en Hreinsunin gerir mann svona. Vegna hennar hef ég enga reynslu.  
 Það tekur smá tíma fyrir allt að hætta að vera í fyrsta skipti. Fyrstu orðin, fyrstu skrefin, 
fyrsta kóngulóin á veggnum, fyrsta skipti sem maður rekur tána í. Þú skilur hvað ég meina: allt 
í fyrsta skipti.  
 Svo það að dagurinn í dag sé skrítinn og ókunnugur gæti bara verið út af því að ég er 
að upplifa allt í fyrsta sinn. 
 En ég naga neglurnar og sit hér og bíð eftir að mamma, pabbi og Amy sæki mig á 
spítalann og fari með mig heim, og ég veit ekki hver þau eru. Ég veit ekki hvar ‚heima‘ er. Ég 
veit ekki neitt. Hvernig getur það ekki verið ... skrítið? 
 Bzzzz: vinsamleg viðvörun frá Levo-úrinu á úlnliðnum á mér. Ég lít niður. Ég hef 
lækkað niður í 4.4, röngu hlið hamingjunnar. Þannig að ég fæ mér súkkulaðibita og talan byrjar 
að rísa hægt og smátt á meðan ég nýt súkkulaðibragðisins og horfi. 
 „Meira af svona kvíða og þú átt eftir að verða feit.“ 
 Ég hrekk við. 
 Dr Lysander stendur í dyrunum. Hávaxin, grönn og klædd hvítum slopp. Dökkt hárið 
tekið upp í snúð. Þykk gleraugu. Hún svífur, þögul eins og draugur hvíslar fólk sín á milli, 
virðist alltaf vita áður en einhver fellur á rauða staðinn. En hún er ekki eins og sumir 
hjúkrunarfræðingarnir sem ná þér til baka með faðmlagi. Hún er ekki alveg það sem maður 
myndi kalla indæl.  
 „Það er komið að þessu, Kyla. Komdu.“ 
 „Þarf ég þess? Get ég ekki verið áfram hér?“ 
 Hún hristir höfuðið. Óþolinmótt blik í augum hennar segir ég hef heyrt þetta milljón 
sinnum áður. Eða, að minnsta kosti, 19,417 sinnum áður, þar sem 19,418 er númerið á Levo-
úrinu mínu. 
 „Nei. Þú veist að það er ekki hægt. Við þurfum að nota herbergið. Komdu.“ 
 Hún snýr sér við og gengur út um dyrnar. Ég tek upp pokann minn og fylgi henni eftir. 
Í honum er allt sem ég á en hann er ekki þungur. 
 Áður en ég loka dyrunum sé ég: veggina mína fjóra. Tvo kodda, eitt teppi. Einn 
fataskáp. Vaskurinn með sprungunni hægra megin er það eina sem aðgreinir herbergið mitt frá 
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endalausri röð ferkantaðra herbergjanna á þessari hæð og öðrum. Fyrstu hlutirnir sem ég man 
eftir. 
 Í níu mánuði, takmörk alheims míns.  

Herbergið og skrifstofa Dr Lysander ásamt líkamsræktarsalnum og skólanum einni hæð 
neðar fyrir fleiri krakka eins og mig. 
 Bzzzz: kraftmeira núna, það titrar upp handlegginn á mér og krefst athygli minnar. 
Levo-úrið hefur fallið niður í 4.1. 
 Alltof lágt. 
 Dr Lysander snýr sér við og gefur frá sér hljóð. Hún beygir sig svo að við stöndum 
augliti til auglitis og snertir á mér vangann með annarri hendinni. Annað fyrsta skipti.  
 „Það verður svo sannarlega í lagi með þig. Og ég hitti þig einu sinni á tveggja vikna 
fresti til að byrja með.“ 

Hún brosir. Það er sjaldgæf sjón þar sem varirnar teygjast yfir tennurnar í bros og það 
lítur út fyrir að vera óþægilegt, eins og brosið viti ekki hvernig það komst þangað eða hvað það 
á að gera þegar þangað er komið. Ég er svo hissa að ég gleymi hræðslunni og byrja að klifra í 
burtu frá rauða staðnum. 
 Hún kinkar kolli, réttir út sér og gengur niður ganginn að lyftunni. 
 Við förum niður tíu hæðir í hljóði, að ‚Jarðhæð‘, síðan niður stuttan gang að öðrum 
dyrum. Dyr sem ég hef ekki farið í gegnum af augljósum ástæðum. Fyrir ofan dyrnar stendur 
‚Ú&Ú‘: Úrvinnsla og Útskrift. Þegar þú ferð í gegnum þessar dyr áttu aldrei eftir að sjá þær 
aftur. 
 „Áfram með þig,“ segir hún. 
 Ég hika, síðan opna ég dyrnar hálfa leið. Ég sný mér við til að kveðja, eða biðja hana 
um að yfirgefa mig ekki, eða bæði, en hún er nú þegar að hverfa á bak við lyftudyrnar svo það 
rétt glittir í hvítan sloppinn og dökkt hárið.  
 Hjartað í mér slær of hratt. Ég anda inn og út, og tel upp í tíu í hvert sinn, þangað til 
hægist á hjartslættinum, eins og þau kenndu okkur; síðan rétti ég úr mér og opna dyrnar betur. 
Hinum megin við þröskuldinn er langt herbergi með hurð á hinum endanum, plaststólar með 
fram einum veggnum, tvö önnur Hreinsuð sitja með poka eins og minn fyrir framan sig. Ég 
kannast við þau bæði úr kennslustundunum, þó svo að ég hafi verið hér mun lengur. Líkt og ég 
eru þau ekki lengur í fölbláu bómullar samfestingunum sem við erum alltaf í, heldur í alvöru 
buxum. Bara annar búningur þá? Þau brosa, spennt fyrir því að yfirgefa loksins spítalann með 
fjölskyldum sínum. 
 Skiptir engu að þau hafi aldrei hitt þau áður. 
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 Hjúkrunarfræðingurinn sem situr við skrifborðið við hinn vegginn lítur upp. Ég stend í 
dyrunum, vil ekki leyfa þeim að lokast á eftir mér. Hún setur upp fýlusvip og bendir mér á að 
koma til sín. 
 „Komdu hingað. Ert þú Kyla? Þú verður að skrá þig inn hjá mér áður en þú getur skráð 
þig út,“ segir hún, og brosir breitt. 
 Ég þvinga fæturna á mér áfram að skrifborðinu hennar; Levo-úrið titrar þegar dyrnar 
lokast á eftir mér. Hún grípur um hendina á mér og skannar Levo-úrið um leið og það byrjar 
að titra hraðar: 3.9. Hún hristir hausinn og heldur fast utan um handlegginn á mér með annarri 
hendinni, og stingur sprautunál í öxlina á mér með hinni. 
 „Hvað er þetta?“ spyr ég, færi mig fjær henni og nudda á mér handlegginn, þó að ég sé 
nokkuð viss um að ég viti það. 
 „Bara svolítið til að halda þér stöðugri þangað til þú ert orðin annarra manna vandamál. 
Sestu niður þangað til ég kalla nafnið þitt.“ 
 Maginn á mér tekur snúning. Ég sest niður. Hin tvö líta á mig með stórum augum. Ég 
finn Hamingjusafann byrja að flæða um æðarnar í mér, deyfa kvíðann, en það kemur ekki í veg 
fyrir hugsanir mínar, jafnvel þótt að Levo-úrið hækki hægt og rólega upp í 5. 
 Hvað ef foreldrum mínum líkar ekki vel við mig? Jafnvel þegar ég virkilega reyni – 
sem, til að vera hreinskilin, er ekki alltaf – þá virðist fólki ekki líka við mig. Þau verða pirruð 
eins og Dr Lysander þegar ég geri ekki og segi ekki það sem þau búast við af mér. 
 Hvað ef mér líkar ekki vel við þau? Það eina sem ég veit um þau eru nöfnin þeirra. Það 
eina sem ég hef er ein ljósmynd, innrömmuð og hengd upp á vegg í herberginu mínu á 
spítalanum. Myndin er ofan í pokanum mínum núna. David, Sandra og Amy Davis: Pabbi, 
mamma og eldri systir. Þau brosa framan í myndavélina og líta nokkuð vel út, en hver veit 
hvernig þau eru í raun og veru? 
 En á endanum skiptir það engu máli, vegna þess að sama hver þau eru, þá verð ég að 
láta þeim líka vel við mig. 
 Mistök eru ekki valkostur. 
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Annar kafli 
 
‚Úrvinnslan‘ felur ekki í sér mikið. Ég er skönnuð, tekin er af mér ljósmynd og fingraför og ég 
er vigtuð.  
 Það er ‚útskriftin‘ sem reynist vera aðeins erfiðari. Hjúkrunarfræðingurinn útskýrir á 
leiðinni að ég þurfi að heilsa mömmu og pabba, að við þurfum öll að skrifa undir einhverja 
pappíra til að segja að við séum öll ein stór, alsæl fjölskylda, og að þegar við förum heim saman 
munum við vera hamingjusöm til æviloka. Ég kem auðvitað auga á vandamálið um leið: hvað 
ef þau líta einu sinni á mig og neita svo að skrifa undir? Hvað þá? 
 „Stattu bein! Og brostu,“ hvæsir hún og ýtir mér svo í gegnum dyr. 
 Ég set upp stórt bros, sannfærð um að það muni ekki breyta hræðslusvipnum í 
hamingju; frekar í hrylling. 
 Ég stend í dyragáttinni, og þarna eru þau. Ég býst næstum því við að sjá þau uppstillt 
eins og þau eru á ljósmyndinni, klædd sömu fötunum, eins og dúkkur. En hvert og eitt þeirra 
er í öðruvísi fötum, í annarri stellingu, og smáatriðin berjast um athygli: allt of mikið í einu, 
allt hótar að yfirbuga mig og senda mig á rauða staðinn, jafnvel með Hamingjusafann enn 
fljótandi um æðar mínar. Ég heyri þreytulega rödd kennarans, sömu orðin aftur og aftur, eins 
og hún stæði við hliðina á mér: eitt í einu, Kyla. 
 Ég einbeiti mér að augunum í þeim og skil restina eftir fyrir betri tíma. Augu pabba eru 
grá, ólesanleg, stillt; mömmu eru ljós brún, óþolinmóð augu sem minna mig á Dr Lysander, 
eins og þau missi ekki af neinu. Og systir mín er þarna líka: stór, dökk, næstum svört augu stara 
forvitnilega í mín, húð hennar glóir eins og súkkulaðilitað flauel. Þegar ljósmyndin var send 
fyrir mörgum vikum spurði ég hvers vegna Amy væri svo ólík foreldrum okkar og mér og var 
sagt hvasslega að kynþáttur skipti ekki máli og sé ekki lengur athyglinnar og athugasemdanna 
virði undir hinu glæsilega Miðbandalagi. En hvernig getur maður ekki séð það? 
 Þau sitja öll þrjú í stólum við skrifborð á móti öðrum manni. Allra augu eru á mér en 
enginn segir neitt. Mér finnst brosið mitt verða ónáttúrulegra með hverri mínútunni, eins og 
dýr sem hefur dáið og er nú fast á andlitinu á mér með dauðasvip. 
 Síðan stekkur pabbi á fætur. „Kyla, við erum svo ánægð að bjóða þig velkomna í 
fjölskylduna.“ Hann brosir og tekur í hendina á mér, kyssir mig á kinnina. Kinnin hans er hrjúf 
út af skeggrótinni. Bros hans er hlýtt, og raunverulegt. 
 Síðan eru mamma og Amy þarna líka, þau eru öll mun hærri en litla ég. Amy krækir 
hendinni undir arminn á mér og strýkur mér um hárið. 
 „Svo fallegt á litinn, eins og silki. Svo mjúkt!“ 
 Og mamma brosir líka, en hennar bros er líkara mínu. 
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 Maðurinn við skrifborðið ræskir sig og staflar upp einhverjum pappírum. 
„Undirskriftir, ef þið vilduð vera svo væn?“ 
 Og mamma og pabbi skrifa nöfnin sín á línuna sem hann bendir á, svo réttir pabbi mér 
pennann. 
 „Skrifaðu nafnið þitt, Kyla,“ segir maðurinn og bendir á auða línu neðst á löngu 
skjalinu. Undir línunni stendur „Kyla Davis“. 
 „Hvað er þetta?“ segi ég, ég missi orðin út úr mér áður en ég get hugsað áður en ég 
tala eins og Dr Lysander er alltaf að segja mér að gera. 
 Maðurinn við skrifborðið hleypir í brýnnar og svipbrigði hans sýna fyrst undrun og svo 
pirring. „Venjuleg útskrift frá tilskipaðri meðferð til dómsins sem þú þarft að afplána. Skrifaðu 
undir.“ 
 „Má ég lesa það fyrst?“ segi ég, einhver þvermóðska lætur mig halda áfram jafnvel þó 
að annar partur af mér hvísli slæm hugmynd. 
 Hann pírir augun og andvarpar. „Já. Þú mátt það. Búið ykkur undir að bíða á meðan 
fröken Davis nýtir lagalegan rétt sinn.“ 
 Ég fletti í gegnum blaðabunkann en þetta eru tugir blaðsíðna af löngu, þéttsetnu letri 
sem syndir fyrir framan augun á mér, og hjartað í mér byrjar aftur að hamast í brjóstkassanum. 
 Pabbi setur hendi á öxlina á mér og ég sný mér við. „Þetta er allt í lagi Kyla. Haltu 
áfram,“ segir hann, andlit hans sallarólegt, traustvekjandi; orð hans og mömmu eru þau sem ég 
mun þurfa að hlusta á héðan í frá. Og ég byrja að rifja upp hvernig ein hjúkrunarkonan útskýrði 
þetta allt þolinmóð fyrir mér í síðustu viku: það er hluti af því sem stendur í samningnum. 
 Ég roðna, og skrifa undir. Kyla Davis. Ekki bara Kyla lengur: nafnið sem stjórnandinn 
valdi þegar ég opnaði augun á þessum stað í fyrsta skipti fyrir níu mánuðum, eftir frænku 
hennar sem hún sagði að hefði græn augu eins og mín. Alvöru eftirnafn sem tilheyrir mér sem 
hluta af þessari fjölskyldu. Það stendur einhvers staðar í samningnum líka. 
 „Leyfðu mér að halda á þessu,“ segir pabbi og tekur pokann minn. Amy krækir hendinni 
undir arminn á mér og við förum í gegnum síðustu dyrnar. 
 Rétt sí svona skiljum við eftir allt sem ég hef nokkurn tímann þekkt. 
 
Mamma og pabbi rannsaka mig í baksýnisspeglinum þar sem við ökum upp úr bílakjallaranum 
undir spítalanum í áttina að útganginum. Það er alveg sanngjarnt þar sem ég rannsaka þau á 
móti. 
 Þau eru örugglega að hugsa um það hvernig þau enduðu uppi með tvær svona ólíkar 
dætur, og það hefur ekkert með húðlitinn sem ég á ekki að taka eftir að gera. 
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 Amy situr við hliðina á mér í baksætinu: hávaxin og bústin og þremur árum eldri en ég, 
nítján ára. Ég er lítil og grönn með fíngert ljóst hár; hennar er dökkt og gróft og þykkt. Hún er 
va-va-voom, eins og einn af karlkyns hjúkrunarfræðingunum segir um annan hjúkrunarfræðing 
sem hann er hrifinn af. Og ég er... 
 Heilinn minn leitar af orði sem er andstæðan við Amy en finnur ekki neitt. Kannski er 
það, í sjálfu sér, svarið. Ég er autt blað. Og óáhugaverð í þokkabót. 
 Amy er í rauðum, mynstruðum kjól með síðar ermar, en hún togar aðra þeirra upp núna 
til þess að sýna mér Levo-úrið sitt. Augu mín stækka af undrun: svo að hún er líka Hreinsuð. 
Levo-úrið hennar er eldri týpa, stórt og þykkt á meðan mitt er bara þunn gullkeðja með smárri 
skífu, ætlað að líta út eins og úr eða armband en blekkir engan. 
 „Ég er svo ánægð að þú ert systir mín,“ segir hún, og hún hlýtur að meina það vegna 
þess að úrið hennar sýnir 6.3 í stórum stafrænum tölustöfum. 
 Við komum að hliðinu; þar eru verðir. Einn þeirra kemur upp að bílnum og aðrir horfa 
á í gegnum gler. Pabbi ýtir á nokkra takka og allar bílrúðurnar og skottið opnast. 
 Mamma, pabbi og Amy toga upp ermarnar og halda höndunum út um bílrúðurnar svo 
að ég geri það sama. Og vörðurinn horfir á bera úlnliði mömmu og pabba og kinkar kolli, síðan 
fer hann yfir til Amy og heldur einhverju yfir Levo-úrinu hennar og það pípar. Svo gerir hann 
það sama við úrið mitt, og það pípar líka. Hann lítur í skottið og skellir því aftur. 
 Hliðið fyrir framan bílinn lyftist og við förum í gegn. 
 „Kyla, hvað langar þig að gera í dag?“ spyr mamma. 
 Mamma er hringlótt og oddhvöss, og nei það er ekki fáránlegt. Vaxtarlag hennar er 
hringlótt og mjúkt en augun hennar og orðin eru hvöss. 
 Bílinn beygir inn á veginn og ég sný mér við. Spítalann þekki ég, en bara innan frá. 
Hann teygist til beggja hliða og upp og upp. Endalausar raðir lítilla rimlaðra glugga. Háar 
girðingar og turnar með vörðum með reglulegu millibili. Og... 
 „Kyla, ég var að spyrja þig spurningar!“ 
 Ég hrekk við. 
 „Ég veit það ekki,“ segi ég. 
 Og pabbi hlær. 
 „Auðvitað ekki, Kyla; engar áhyggjur. Kyla veit ekki hvað hana langar að gera, hún 
veit ekki hvað er hægt að gera.“  
 „Núna veistu það, mamma,“ segir Amy og hristir hausinn. „Förum beint heim. Leyfum 
henni að venjast hlutunum fyrst um sinn, eins og læknirinn sagði.“ 
 „Já, af því að læknar vita allt,“ mamma andvarpar, og ég fæ á tilfinninguna að þær 
rökræði þetta oft. 
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 Pabbi lítur í baksýnisspegilinn. „Kyla, vissir þú að fimmtíu prósent lækna kláruðu með 
lægstu einkunn í bekknum?“ 
 Amy hlær. 
 „Í alvöru, David,“ segir mamma, en hún brosir líka. 
 „Hefurðu heyrt brandarann um læknirinn sem þekkti ekki vinstri frá hægri?“ segir pabbi 
og segir okkur langa sögu um læknamistök sem ég vona að hafi aldrei gerst á spítalanum 
mínum. 
 En fljótlega gleymi ég öllu sem þau eru og gera og segja, og stari út um bílrúðuna. 
 London. 
 Ný mynd byrjar að myndast í höfðinu á mér. New London Spítalinn er að týnast í 
umhverfið sem umlykur hann. Vegir sem halda endalaust áfram, bílar, byggingar. Sumar þeirra 
nálægt spítalanum eru brenndar og búið að negla fjalir fyrir gluggana; fleiri eru fullar af lífi. 
Þvottasnúrur á svölunum, plöntur, gardínur blakta út um glugga. Og alls staðar: fólk. Í bílum, 
gangandi með fram götunni. Hópar fólks og búðir og skrifstofur og enn fleiri hópar af fólki, 
æðandi í allar áttir, hunsandi verðina á hornunum sem verða færri og færri eftir því sem við 
ferðumst fjær spítalanum.  
 Dr Lysander hefur spurt mig margsinnis af hverju ég hafi þessa áráttu að þurfa að 
fylgjast með og vita allt, leggja á minnið og kortleggja öll sambönd og staðsetningar?  
 Ég veit það ekki. Kannski þoli ég ekki að finnast ég vera tóm. Það eru svo mörg 
smáatriði, horfin, sem þarf að endurheimta. 
 Innan nokkurra daga frá því að muna hvernig eigi að setja annan fótinn fram fyrir hinn 
án þess að detta var ég byrjuð að ganga og taldi og kortlagði með myndunum í höfðinu á mér 
allar hæðir spítalans sem ég mátti fara á. Ég hefði getað fundið hvert einasta vaktherbergi 
hjúkrunarfræðinganna, rannsóknarstofur og herbergi eftir númeri blindandi; ég gæti lokað 
augunum núna og séð það allt fyrir mér. 
 En London er annað mál. Heil borg. Ég myndi þurfa að þræða hverja einustu götu til 
að klára kortið, og við virðumst vera á beinni leið „heim“, í þorp sem er í klukkutíma fjarlægð 
vestur af London. 
 Ég hafði auðvitað séð kort og myndir, í skólanum á spítalanum. Í marga klukkutíma 
hvern einasta dag mötuðu þau okkur á eins mikilli almennri vitneskju og tómu heilarnir okkar 
gátu drukkið í sig til að undirbúa okkur fyrir útskrift. 
 Það var mismunandi hversu mikið það var. Ég greip hverja staðreynd og lagði hana á 
minnið, teiknaði og skrifaði hluti aftur og aftur í stílabók svo að ég myndi ekki gleyma. Flest 
hinna voru ekki jafn móttækileg. Of upptekin af því að skælbrosa til alls og allra. Þegar við 
vorum Hreinsuð bættu þau við gleði í sálrænni uppbyggingu okkar. 
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 Ef þeir hafa bætt við brosum hjá mér voru þau líklega ekki til staðar til að byrja með. 
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Þriðji kafli 
 
Pabbi tekur pokann minn úr skottinu og gengur í áttina að húsinu, flautandi, með lyklana í 
hendinni. Mamma og Amy stíga út úr bílnum, og snúa síðan við þegar ég elti þær ekki. 
 „Komdu, Kyla.“ Rödd mömmu er óþolinmóð. 
 Ég ýti á hurðina, fast og svo fastar, en ekkert gerist. Ég lít upp á mömmu, maginn á mér 
fer í hnút þegar ég sé svipinn á andlitinu á henni sem er í stíl við tóninn í röddinni. 
 Síðan opnar Amy hurðina utan frá. „Þú togar í þetta handfang, innan á hurðinni, og ýtir 
síðan á hana til að opna. Allt í lagi?“ 
 Hún lokar hurðinni aftur, og ég gríp í handfangið og geri eins og hún segir. Hurðin 
sveiflast upp og ég stíg út, fegin að geta rétt úr fótunum og teygt á þeim eftir svo langa keyrslu. 
Einn klukkutími teygðist í þrjá vegna umferðarteppu og útúrsnúninga, og mamma varð enn 
pirraðri með hverjum klukkutímanum sem leið. 
 Mamma grípur um úlnliðinn á mér. „Sjáðu. 4.4 bara af því að hún kann ekki að opna 
bílhurðina. Guð, þetta á eftir að vera erfiðisvinna.“ 
 Og mig langar að mótmæla, segja að þetta sé óréttlátt og það sé ekki hurðinni að kenna 
heldur skapið hennar. En ég veit ekki hvað ég má og má ekki segja. Þess í stað segi ég ekki 
neitt og bít mig í kinnina, fast. 
 Amy leggur handlegg um axlirnar á mér á meðan mamma fylgir pabba inn. „Hún 
meinar ekkert með þessu; hún er bara pirruð af því að fyrsti kvöldmaturinn þinn verður svo 
seint. Hvað um það, þú hefur ekki verið í bíl áður, er það nokkuð? Hvernig átt þú að vita þetta?“ 
 Hún hikar og ég veit ekki hvað ég á að segja, aftur, en í þetta skipti er það vegna þess 
að hún er að vera góð við mig. Svo ég reyni að brosa, lítið, en það er ekta bros í þetta sinn. 
 Amy brosir til baka og hennar bros er stærra. „Viltu litast um áður en við förum inn?“ 
segir hún. 
 Það er möl hægra megin við húsið þar sem bílnum er lagt sem brakar í undir fæti þegar 
við göngum á henni. Grænt gras þekur lóðina fyrir framan húsið, stórt tré – eikartré? – er til 
vinstri. Gul, appelsínugul og rauð laufin liggja í óreiðu undir trénu. Laufin falla af trjánum á 

haustin minni ég sjálfa mig á, og hvaða dagur er núna? Þrettándi september. Það eru örfá rauð 
og bleik blóm beggja vegna við útidyrahurðina, krónublöðin falla á jörðina. Og, allt í kringum 
mig, svo mikið pláss. Svo hljóðlátt eftir spítalann, og London. Ég stend á grasinu og anda að 
mér svölu loftinu. Bragðið af því er rakt og fullt af lífi og lífslokum, eins og þessi föllnu 
laufblöð. 
 „Eigum við að koma inn?“ segir Amy, og ég elti hana í gegnum útidyrnar inn á ganginn. 
Inn af ganginum er herbergi með sófum, lömpum og borðum. Risastór flatskjár þekur einn 
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vegginn. Sjónvarp? Það er mun stærra en það sem þau höfðu í tómstundarherberginu á 
spítalanum, ekki að þau hafi hleypt mér nálægt því eftir fyrsta skiptið. Þegar ég horfði á það 
urðu martraðirnar mínar enn verri. 
 Þetta herbergi gengur að öðru: það eru langir eldhúsbekkir, með skápum bæði að ofan 
og neðan. Og gríðarstór ofn sem mamma beygir sig yfir einmitt núna, hún stingur pönnu inn í 
hann. 
 „Farðu í herbergið þitt og gakktu frá dótinu þínu fyrir kvöldmat, Kyla,“ segir mamma, 
og ég hrekk við. 
 Amy tekur í höndina á mér. „Þessa leið,“ segir hún, og dregur mig aftur út á ganginn. 
Ég elti hana upp stigann, að öðrum gangi með þremur hurðum og fleiri stigum sem leiða upp. 
 „Við erum á þessari hæð, mamma og pabbi eru uppi. Sjáðu, þetta er mín hurð.“ Hún 
bendir til hægri. „Þessi á endanum er baðherbergið, við deilum því. Þau eiga sitt eigið uppi. Og 
þetta er herbergið þitt.“ Hún bendir til vinstri. 
 Ég horfi á Amy. 
 „Haltu áfram.“ 
 Það er rifa á hurðinni; ég ýti á hana og geng inn.“ 
 Mun stærra en herbergið mitt á spítalanum. Pokinn minn er nú þegar á gólfinu þar sem 
pabbi hlýtur að hafa sett hann. Þarna er kommóða með skúffum og spegli fyrir ofan hana, svo 
fataskápur. Enginn vaskur. Stór, breiður gluggi sem vísar út að framhlið hússins.  
 Tvö rúm. 
 Amy kemur inn og sest á annað þeirra. „Okkur datt í hug að setja tvö rúm hérna til að 
byrja með; ég get verið hjá þér á nóttinni ef þú vilt. Hjúkrunarfræðingurinn sagði að það gæti 
verið góð hugmynd, þar til þú ert búin að koma þér fyrir.“ 
 Hún þarf ekki að segja meira en ég sé það á henni. Þau hljóta að hafa sagt þeim frá því. 
Ef ske kynni að ég fengi martraðir. Ég fæ þær oft og ef enginn kemur nógu fljótt þegar ég vakna 
lækka ég of mikið og Levo-úrið rotar mig.  
 Ég sest á hitt rúmið. Það er eitthvað hringlótt, svart og loðið á því; ég rétti út höndina, 
stoppa svo. 
 „Þetta er allt í lagi. Þetta er Sebastian, kötturinn okkar. Hann er mjög vingjarnlegur.“ 
 Ég snerti feldinn hans varlega með fingrinum. Hlýr, og mjúkur. 
 Hann rumskar, og vindur úr sér þar sem hann teygir út loppurnar, reigir aftur höfuðið 
og geispar.  
 Ég hef auðvitað séð myndir af köttum áður. En þetta er öðruvísi. Hann er svo miklu 
meira en flöt ljósmynd: lifandi og andardrátturinn lyktar af fiski, silkimjúkur feldurinn gárast 
þegar hann teygir sig, stóru gulgrænu augun stara í mín. 
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 „Mjá,“ segir hann og ég hrekk við. 
 Amy stendur upp, hallar sér yfir til mín. 
 „Klappaðu honum, svona,“ segir hún og rennir hendinni eftir feldinum hans frá höfði 
niður að skottinu. Ég hermi eftir henni, og hann gefur frá sér hljóð, djúpar drunur sem titra frá 
hálsinum hans í gegnum líkamann. 
 „Hvað er þetta?“ 
 Amy brosir. 
 „Hann er að mala. Það þýðir að honum líkar vel við þig.“ 
 
Nokkru seinna er orðið dimmt úti og Amy er sofnuð í herberginu mínu. Sebastian malar enn 
lágt við hliðina á mér þegar ég strýk honum. Það er rifa á hurðinni fyrir köttinn og hljóð streyma 
upp stigann. Glamur úr eldhúsinu. Raddir. 
 „Hún er svolítið feimin, finnst þér ekki?“ Pabbi. 
 „Það má segja það. Ekkert líkt því hvernig Amy var: hún gat ekki hætt að flissa og tala 
alveg frá fyrsta deginum sem hún steig hér inn fyrir dyrnar.“ 
 „Hún getur það ekki enn,“ segir hann og hlær. 
 „Hún er öðruvísi þessi stelpa. Svolítið skrítin að mínu mati; þessi stóru grænu augu 
stara bara og stara.“ 
 „Oh, hún er nokkuð indæl. Gefðu henni tíma til að venjast hlutunum.“ 
 „Þetta er síðasta tækifæri hennar, er það ekki.“ 
 „Uss.“ 
 Hurðinni niðri er lokað svo ég heyri ekki meira. Bara óskýrt muldur.  
 Mig langaði ekki að yfirgefa spítalann. Ekki það að mig langaði að vera þar að eilífu, 
en innan veggja spítalans, vissi ég hvar ég var. Hvernig ég passaði inn, hvers var ætlast til af 
mér.  
 Hér er allt ókunnugt. 
 En það er ekki eins óhugnanlegt og ég hélt. Ég sé nú þegar að Amy er indæl. Pabbi 
virðist vera í lagi. Ég giska á að Sebastian verði betri en súkkulaði til að toga mig frá brúninni 
ef ég fell of lágt. Og maturinn er mun betri. Fyrsta sunnudagssteikin mín. Við gerum þetta í 
hverri viku, segir Amy. 
 Kvöldmatur og bað, ekki sturta – heilt bað af heitu vatni til að liggja í – kom mér 
næstum því upp í 7 fyrir háttatíma. 
 Mömmu finnst ég skrítin. Ég verð að muna að stara ekki svona mikið á hana. 
 Svefninn umlykur mig og orðin hennar sveima í gegnum heilann á mér. 
 Síðasta tækifærið... 
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 Hafði ég átt önnur tækifæri? 
 Síðasta tækifærið... 
 
Ég hleyp. 
 Öldurnar krafsa í sandinn undir fótum mér þar sem ég þvinga einn fótinn fram fyrir 
hinn, aftur og aftur. Andardrátturinn hamast inn og út þar til lungun mín eru næstum sprungin, 
og ég hleyp áfram. Gylltur sandurinn undir fótum mér teygir sig áfram svo langt sem augað 
eigir og enn kem ég mér á fætur með erfiðismunum, hrasa og hleyp svo áfram. 
 Ótti bítur mig í hælana. 

 Það nálgast. 
 Ég gæti snúið við og horft í augu við það, séð hvað það er. 
 Ég hleyp. 
 

* 
 

„Ssssh, ég er hérna.“ 
Ég berst um en átta mig svo á að það er Amy sem heldur utan um mig. 

 Dyrnar opnast og ljósið frá ganginum flæðir inn. 
 „Hvað er í gangi?“ segir mamma. 
 Amy svarar. „Bara martröð, en það er allt í lagi núna. Er það ekki, Kyla?“ 
 Hjartslátturinn minn hægjast; sjónin verður skýrari. Ég ýti henni frá mér.  
 „Jú, það er allt í lagi.“ 
 Ég segi orðin, en hluti af mér er ennþá hlaupandi.  
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Fjórði kafli 
 
Ég svíf í gegnum tré, snýst og breiði úr mér á grasinu og blómunum á jörðinni, alein. Ég stari 
á skýin sem feykjast um himininn, og mynda nokkurs konar form og andlit. Nöfn renna mér úr 
greipum ef ég reyni að muna þau, svo að ég leyfi þeim að fljóta burt: ligg bara kyrr og er ég. 
 Stundin er runnin upp. Ég liðast burt eins og þoka þangað til ég er horfin. Myrkrið á 
bak við augnlokin kemur í stað trjánna og himins og rúmið í stað grasins sem kitlar.  
 Þögn. Af hverju er svona hljótt? Líkami minn veit að klukkan er meira en 5 að morgni 
en engin vekjaraklukka hefur hringt, enginn hávaði í morgunmatarvögnum sem ferðast upp og 
niður ganginn. 
 Ég ligg alveg kyrr, held niðri í mér andanum, og hlusta. 
 Blíður, jafn andardráttur. Nálægt. Rotaðist ég í gær, er Vörður í herberginu mínu? Ef 
svo er, þá hljómar eins og þeir sofi frekar en að standa vörð. 
 Dauf fagnaðarhljóð heyrast úr hinni áttinni, fjarlægt hljómfall, eins og tónlist. Fuglar? 
 Eitthvað hlýtt við fæturna á mér. 
 Ég er ekki í herberginu mínu á spítalanum. Ég galopna augun um leið og ég man hvar 
ég er. 
 Það er þá ekki Vörður í herberginu: Amy, í fasta svefni og andar djúpt, eins og Sebastian 
sem liggur til fóta. Hún er kannski ný týpa af sama hlutnum. 
 Ég laumast hljóðlega að glugganum, dreg gardínuna frá. 
 Dögun. 
 Rauðar rákir yfir himininn, skýin bleik, eins og málmlitur bylgjupappi, ljósið skín inn 
á milli þeirra á grasið og vot laufblöðin, í mörgum litum. Appelsínugulur, gylltur, rauður og 
allt þar á milli. 
 Fallegt. 
 Glugginn minn á spítalanum vísaði í vestur. Ég hef séð sólsetur, sem voru hálfpartinn 
falin á bak við byggingar, en aldrei sólarupprás. 
 Tveir fuglar eiga vini, og daufur söngurinn sem ég heyrði áðan verður háværari þegar 
þeir slást í hópinn. Ég opna gluggann, halla mér út og anda. Loftið er ferskt, engin málm- eða 
sótthreinsilykt. Rakt og grænt, garðurinn fyrir neðan og svæðið þar handan glitra í 
morgunbirtunni. 
 Og einhvern veginn, veit ég það. Borgin var aldrei mín. Ég var – og er – sveitastelpa. 
Er jafnviss um það eins og að ég dreg andann, handviss um að þessi staður er líkur því sem í 
mínum huga kallast heimili. 
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 Ekki eins og heimili, þetta er heimili: í gær, í dag, en hversu marga daga í viðbót veit 
ég ekki. 
 En líka áður en ég varð sú sem ég er núna. Dr. Lysander segir að ég ímyndi mér hluti í 
undirmeðvitundinni, að það sé engin leið til að vita hvort þeir séu sannir eða ekki. Rök fyrir 
hið óþekkta til þess að koma reglu á það, alveg eins og ég teikna skýringarmyndir, kort. Andlit. 
 Fyrir neðan er glitrandi grasið, litadýrð fallinna laufblaða myndar hringlaga mynstur, 
og fölnuð blómin með fram húsinu teygja sig öll til himins. Öll þrá þau að verða fönguð, 
skipulögð, að verða línur á blaði. Ég loka glugganum hljóðlega og tipla á tánum yfir herbergið. 
Amy liggur þögul og kyrr, það rétt örlar á því þegar brjóst hennar rís og hnígur jafnt og þétt. 
 Tvö græn augu horfa á mig frá hinum enda rúmsins. „Mjá!“ 
 „Ssssh. Ekki vekja Amy,“ hvísla ég, og strýk hendinni eftir feldi Sebastians. Hann 
teygir úr sér og geispar.  
 Hvar er teiknidótið mitt? Amy gekk frá dótinu úr pokanum mínum í gærkvöldi. Ég var 
of ringluð til að taka þátt í því, allir nýju hlutirnir og fólkið tók of mikið af athygli minni. 
 Ég opna eina skúffu, síðan aðra; varlega og hljóðlega, þangar til ég finn það: möppuna 
með teikningunum mínum, teikniblokk og blýanta. Ég tek það úr skúffunni og sé að undir þeim 
er súkkulaði sem hjúkrunarfræðingarnir á tíundu hæðinni gáfu mér sem kveðjugjöf í 
gærmorgun. Bara í gær, átta ég mig á, hissa. Það virðist vera lengra síðan; er nú þegar partur 
af fortíð minni. 
 Staðan mín er 6.1. Alls ekki lágt. Ég þarf ekki súkkulaði. En hver þarf svo sem afsökun? 
Ég opna lokið.  
 „Áhugavert val á morgunmat,“ segir Amy, sest svo upp og geispar. „Ert þú 
morgunhani?“ 
 Ég lít á hana, tóm á svip. 
 „Vaknarðu alltaf svona snemma?“ 
 Ég velti því fyrir mér. „Ég held það,“ segi ég, loksins. „En það gæti verið út af því að 
maður hafði ekkert val um það á spítalanum.“ 
 „Oh, ég man eftir því. Hræðilegu morgunbjöllurnar. Morgunmatur klukkan sex.“ Hún 
skelfur eins og hana hrylli við tilhugsuninni. 
 „Viltu?“ Ég rétti boxið í átt til hennar. 
 „Úúúú, freistandi. Kannski seinna, þegar ég er alveg vöknuð. Hvað er þetta?“ Hún 
bendir á möppuna í hinni hendinni minni. 
 „Teikningarnar mínar.“ 
 „Má ég sjá?“ 
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 Ég hika. Ég sýni öðru fólki teikningarnar mínar mjög sjaldan, þrátt fyrir að Dr Lysander 
hafi krafist þess að skoða þær annað slagið. 
 „Þú þarft ekki að sýna mér þær ef þú vilt það ekki.“ 
 Ég sest við hliðina á henni og opna möppuna, tek blöðin úr henni. Amy hrópar upp yfir 
sig þegar hún sér fremstu myndina. Andlitsmynd af sjálfri mér. Ég, en öðruvísi: hálf eins og ég 
er í speglinum en húðina vantar á hinn helminginn, augað hangir úr tómri augntóftinni.  
 „Má ég?“ hún réttir fram höndina, og ég læt hana fá teikninguna. 
 En þessi var ekki efst í bunkanum áður. Ég byrja að fletta í gegnum blaðabunkann. 
 „Þú ert svo flink, þetta er æðislegt.“ 
 Ekki nóg af þeim, ekki jafnþykkur og bunkinn ætti að vera. Hvar eru þær? 
 „Hvað er að?“ 
 „Það vantar nokkrar teikningar.“ 
 „Ertu viss?“ 
 Ég kinka kolli. Og fletti aftur hægt í gegnum bunkann. 
 Myndirnar af mér, herberginu mínu, ímynduðu fólki og stöðum, eru hér. Það vantar 
allar hinar. 
 „Ég er viss. Það vantar næstum helminginn af þeim.“ 
 „Af hverju voru þær?“ 
 „Alls konar hlutum. Hjúkrunarfræðingum. Hæðinni minni á spítalanum, kort af 
mismunandi svæðum, herbergjum. Dr Lysander. Og –“ 
 „Sagðirðu Dr Lysander?“ Amy glennir upp augun. 
 Ég kinka kolli, enn að fletta í gegnum blaðabunkann, sannfærð um að ef ég leita nógu 
vel, þá verði þær allar á sínum stað. 
 „Sú eina sanna Dr Lysander? Þekkirðu hana í alvörunni?“ 
 Ég hætti að leita. Þær eru ekki hér. Horfnar.  
 Bzzzz. Viðvörun frá úlnliðnum á mér: 4.3 og lækkar. 
 Amy setur handlegginn yfir axlirnar á mér. Ég skelf, en ekki af kulda. Hver myndi gera 
þetta: taka einu hlutina sem ég á sem tilheyra mér.  
 „Þú getur teiknað fleiri myndir. Er það ekki?“ 

3.9 og fer lækkandi.  
„Kyla! Horfðu á mig.“ 
Amy hristir mig. „Sjáðu,“ endurtekur hún. 
Ég slít augun frá andlitsmyndinni, frá dauða auganu í augntóftinni. Til Amy. Áhyggjur 

og ótti um mig skín úr augum hennar, hver sem ég er. 
3.4... 
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„Kyla, þú getur teiknað mig. Gerðu það, núna.“ 
Hún nær í teikniblokkina og setur blýant í hendina á mér. 
Ég teikna. 
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Fimmti kafli 
 
„Má ég sjá?“ spyr Amy. Hún teygir höfuðið fram en ég sný teikningunni frá henni.  
 „Ekki strax. Vertu kyrr, eða ég næ ekki að klára hana.“ 
 „Voðalega ertu stjórnsöm.“ 
 „Það er ekki mikið eftir,“ segi ég, lít aftur á Amy og síðan á teikninguna, til að klára 
síðustu blýantsstrokurnar. 
 Amy brosir. „Ertu stöðug?“ 
 Ég sný úlniðnum til að athuga. „Já, 5.2 og stöðug.“ 
 Dyrnar opnast en ég lít ekki upp. 
 „Eruð þið tilbúnar í morgunmatinn stelpur?“ segir mamma. 
 „Næstum því,“ segi ég, lít á Amy einu sinni enn, síðan á teikninguna í höndunum á mér. 
Síðasta strokan, svona. „Búin,“ segi ég og legg blýantinn frá mér. 
 „Leyfðu mér að sjá!“ Amy stekkur upp og mamma labbar yfir til okkar. 
 „Þetta er svo flott,“ segir Amy. 
 Munnurinn á mömmu myndar ‚o‘ af undrun. „Þetta er Amy, þú náðir henni alveg eins 
og hún er. Mig langar að ramma hana inn og hengja hana upp á vegg. Má ég það?“ 
 Ég brosi. „Já.“ 
 
Það eru pönnukökur í morgunmat. Við borðum þær með smjöri sem bráðnar, og sírópi, eða 
jarðarberjasultu. Ég prófa bæði, saman: mjög gott. 
 „Ekki halda að þú fáir svona morgunmat á hverjum degi,“ segir mamma. Myndin mín 
af Amy hangir á ísskápnum í stað þess að vera í ramma uppi á vegg, og mamma er orðin eins 
og hún á að sér að vera. 
 „Amy, þú hefur tuttugu mínútur áður en rútan kemur og þú lítur alls ekki út fyrir að 
vera tilbúin.“ 
 „Má ég ekki vera heima með Kylu í dag?“ 
 „Nei.“ 
 „Hvar er pabbi?“ spyr ég. 
 „Í vinnunni, væntanlega. Þar sem ég ætti að vera, en ég varð að taka mér frí til að passa 
upp á þig.“ 
 Ég púsla þessu saman. Amy er að fara í skólann, pabbi er í vinnunni: þá verðum við 
mamma einar saman í allan dag. 
 „Hvenær get ég byrjað í skólanum? Má ég fara í dag?“ 
 „Nei.“ 
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 Amy útskýrir. „Skólahjúkrunarfræðingurinn verður að meta þig fyrst; hún verður að 
segja að þú sért tilbúin. Síðan leggur skólinn fyrir þig próf til að meta hvar á að setja þig, í 
hvaða árgang. Þó að þau hafi nú þegar sent nokkrar bækur fyrir þig að lesa.“ 
 „Ó.“ 
 „Hjúkrunarfræðingurinn ætlar að líta inn seinni partinn til að hitta þig,“ segir mamma. 
 Ég lofa sjálfri mér að haga mér eins vel og ég get. 
 Amy þýtur upp stigann til að finna skólabækurnar og skólabúninginn. Hún er á síðasta 
árinu á A-námsstigi. Hún ætti nú þegar að vera búin með skólann og komin í háskóla til að læra 
hjúkrun eins og hana langar til fyrst hún er orðin nítján ára. En hún þurfti eitt auka ár til að 
vinna sig upp. Og hún var fjórtán ára þegar hún var Hreinsuð. Ég er sextán ára núna. Hversu 
mörg auka skólaár ætli ég þurfi? 
 „Þú mátt vaska upp,“ segir mamma. 
 „Vaska hvað?“ 
 Hún ranghvolfir augunum. 
 „Diskana.“ 
 Ég stend upp og horfi á diskana á borðinu. 
 Hún andvarpar. „Taktu óhreinu diskana af borðinu og settu þá hér.“ Hún bendir á 
eldhúsbekkinn við hliðina á vaskinum.  
 Ég tek upp einn disk og geng með hann yfir að vaskinum og fer svo að ná í annan. 
 „Nei! Þetta tekur heila eilífð. Staflaðu þeim upp. Svona.“ 
Hún staflar diskunum upp, tekur hnífapörin frá og skellir þeim á efsta diskinn, síðan lætur hún 
staflann á eldhúsbekkinn. 
 „Fylltu vaskinn af vatni. Bættu við sápu, bara smá.“ Hún kreistir úr flösku ofan í 
vaskinn. 
 Sápukúlur! 
 „Þvoðu þá með þessum bursta.“ Hún skrúbbar einn diskinn með burstanum. „Skolaðu 
hann undir vatnsbununni, settu hann í rekkann, svona. Endurtaktu það svo. Náðirðu þessu?“ 
 „Ég held það.“ 
 Ég dýfi höndunum á bólakaf í heitt vatnið. 
 Svo að þetta er að vaska upp. 
 Ég þríf klístraðar pönnuköku og sírópsleifarnar vandlega af einum diskinum, skola hann 
og set hann í rekkann. 
 „Drífðu þig svo að þú verðir ekki að þessu í allan dag.“ 
 Ég stoppa og lít í kringum mig. 
 „Drífa hver?“ 
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 „Það þýðir að gera þetta hraðar.“ 
 Diskar, síðan bollar. Þetta er ekki svo slæmt. Ég eyk hraðann og mamma byrjar að 
þurrka leirtauið með viskastykki. Amy kemur hlaupandi niður stigann þegar ég byrja á 
hnífapörunum. 
 Amy skýst inn. „Ó, nei! Kyla.“ 
 Mamma snýr sér við og skellir í góm. Hún grípur pappír af eldhúsrúllunni. 
 „Þrýstu því að, ekki blæða út um allt.“ 
 Ég geri eins og hún segir og Amy nuddar á mér axlirnar og lítur á Levo-úrið mitt: 5.1. 
 „Finnurðu ekki til?“ 
 Ég yppi öxlum. „Smá,“ segi ég, og það er sárt, en ég hunsa hitapúlsinn sem fer í gegnum 
höndina á mér, og stari, heilluð. Skærrautt blóðið bleytir pappírinn, blæðingin minnkar, og 
hættir síðan. 
 „Bara skráma,“ segir mamma og tekur pappírinn frá til að skoða sárið. 
„Hjúkrunarfræðingurinn getur litið á þetta á eftir. Það er allt í lagi með hana, Amy. Drífðu þig 
nú eða þú missir af rútunni.“ 
 Mamma vefur sárabindi utan um höndina á mér og Amy hleypur út um dyrnar. 
 Mamma brosir. 
 „Ég gleymdi að nefna það, Kyla. Hnífar eru beittir. Ekki halda utan um beitta endann.“ 
 Svo margir hlutir sem ég þarf að muna. 
 
Seinna um daginn tekur Penny hjúkrunarfræðingur sárabindið af mér til að skoða sárið. 
 „Það ætti ekki að þurfa að sauma,“ segir hún. „Ég set bara sótthreinsandi á það. Það 
gæti sviðið svolítið.“ Hún hellir gulum vökva á höndina á mér sem svíður svo að ég tárast, og 
svo bindur hún aftur um sárið. 
 „Það var furðulegt,“ segir mamma, „þegar hún skar sig. Hún stóð bara þarna og horfði 
á blóðið leka niður hendina á sér. Engin tár, engin viðbrögð.“ 
 Jahá. Dýrka það þegar fólk talar um mig eins og ég sé ekki viðstödd. 
 „Það lækkaði ekki stöðuna hennar eða neitt. Og –“ 
 „Afsakið.“ Ég brosi mínu breiðasta brosi. Þær hrökkva báðar í kút eins og ég sé draugur 
sem hafi birst upp úr þurru um leið og ég byrjaði að tala. „Hvenær má ég fara í skólann?“ 
 „Ekki hafa áhyggjur af því strax, væna,“ segir Penny. „Kíktu á bækurnar sem þau 
sendu.“ Og hún snýr sér aftur að mömmu. „Þú verður að reyna að muna að benda henni á hvað 
geti verið hættulegt, eins og hnífar. Það er kannski ekki að sjá á henni, en á suma vegu er hún 
eins og lítið barn, og –“ 

„Afsakið.“ Ég brosi aftur til þeirra. 
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 Penny snýr sér við. 
 „Já, vina?“ 
 „Bækurnar sem skólinn sendi. Ég fletti í gegnum þær í morgun. Þær eru allt of 
auðveldar, ég lærði þetta allt í skólanum á spítalanum.“ 
 „Ertu þá snillingur, sem sagt?“ segir mamma, með svip sem segir að ég sé einmitt 
andstæðan við það. 
 Penny tekur spjaldtölvu upp úr töskunni sinni. Hún kveikir á skjánum með fýlusvip, 
síðan rennir hún fingrinum eftir honum í leit að skrám. 
 „Já, reyndar, hún er ekki langt á eftir. Niðurstöðurnar úr prófinu sýndu viðeigandi aldur 
áður en hún yfirgaf spítalann. Það er mjög óvenjulegt; flest þeirra eru mörgum árum eftir á. Ég 
skal biðja skólann um að senda fleiri bækur. Eða á Amy kannski eitthvað af gömlum 
skólabókum? Við þurfum að finna út úr því hvaða fög þú ættir að taka.“ 
 Hún slekkur á spjaldtölvunni og snýr sér aftur að mömmu. 
 „Hvar var ég? Ó, já. Það eru engin hvöss horn, engar hættur á spítalanum. Svo að það 
verður að benda henni á allt. Eins og að ganga yfir götuna, og –“ 
 „Afsakið.“ Jafnvel mér var farið að finnast brosið mitt vera orðið þreytt. Gervilegt. 
 „Hvað er það núna?“ segir mamma. 
 „Ég er búin að ákvaða hvaða fag mig langar að læra.“ 
 Penny lítur undrandi á mig. „Ó, ertu búin að ákveða það, já? Hvað er það, þá?“ 
 „Myndlist.“ 
 Hún brosir. „Nú jæja, þú þarft nú samt að taka nokkur fleiri hagnýt fög. Og þau þurfa 
að meta þig til að samþykkja þig í listnámið.“ 
 Mamma bendir á ísskápinn. „Hún teiknaði þetta í morgun. Þetta er Amy.“ 
 Penny stendur upp til að skoða myndina betur; hún glennir upp augun. „Jahá. Ég er nú 
nokkuð viss um að þau samþykki þig, vina.“ 
 Hún snýr sér aftur að mömmu. 
 „Þér gekk svo ótrúlega vel með Amy, hún er yndisleg, með tímanum á Kyla eftir að 
aðlagast fjölskyldunni.“ 
 Ég krosslegg hendurnar. Kyla mun aðlagast: hvað með alla hina? 
 „Hún fékk martröð í gærnótt,“ segir mamma. „Öskraði svo það glumdi um húsið.“ 
 Penny kveikir aftur á spjaldtölvunni. Það gæti verið góð hugmynd að spyrja mig. Ég 
veit allt um málið.  
 „Það er saga um martraðir, er ég hrædd um. Örugglega þess vegna sem þau héldu henni 
svona lengi á spítalanum. Í níu mánuði í staðinn fyrir sex eins og venjan er. Við reynum að 
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finna leiðir til að meðhöndla það í Hópnum. Þau prófuðu alls konar lyf á spítalanum, en þau 
gerðu bara illt verra ef eitthvað er. Og –“ 
 „Afsakið. Gætirðu talað við mig í stað þess að tala um mig.“ 
 Brosið hverfur af andliti Pennyar. 
 „Þú sérð hvað ég þarf að takast á við,“ segir mamma og andvarpar. 
 „Einn helmingurinn lítið barn, hinn helmingurinn erfiður táningur,“ segir Penny. „Jæja 
Kyla, vina. Leyfðu mér nú að tala við mömmu þína. Af hverju kíkirðu ekki aðeins upp?“ 
 
Ég loka hurðinni harkalega og hlamma mér á rúmið. Sebastian sést hvergi og það eru tveir 
langir klukkutímar þangað til Amy kemur heim. 
 Mappan með teikningunum mínum liggur ofan á kommóðunni. Ég tek upp 
teikniblokkina. 
 Áfallið er liðið hjá, það skiptir ekki máli hvort það vanti nokkrar myndir. Ef ég loka 
augunum sé ég þær allar í huganum. Hvert einasta smáatriði. Ég teikna þær bara aftur. 
 Ég finn blýant, en það þýðir ekkert: hann situr á milli þumals og vísifingurs, einmitt þar 
sem ég skar mig á hægri hendi, hendinni sem ég teikna og skrifa með. Nú er tími fyrir smá 
tilraun: blýantur í vinstri hendi. Mér finnst það hálfvandræðalegt fyrst; rangt. Ég teikna nokkrar 
myndir og það verður aðeins auðveldara en ég losna ekki við þá tilfinningu að þetta sé rangt, 
verð næstum því hrædd um að eitthvað muni gerast ef ég held áfram. 
 En ég get ekki hætt. 
 Ný blaðsíða: hver fyrst? 
 Dr Lysander. Að ná henni rétt snýst allt um augun. Hún er með varasöm augu; að mestu 
varin og köld, en hún kíkir út annað slagið. Þegar það gerist virðist hún vera enn meira undrandi 
á því en ég. 
 Ég byrja, hika í fyrstu með framandi hendinni. Lína, skygging, allt. Hraðari og öruggari 
en áður þegar sjálfstraustið eykst. Dr Lysander horfir bráðum á mig undan blýantinum. 
Gæsahúð læðist upp handleggina á mér og hálsinn. 
 Skrítið. 
 Ég teikna mun betur með vinstri hendi. 
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Sjötti kafli 
 
Raddir streyma inn í huga minn. Að utan? 
 Ég legg frá mér blýantinn, og fer yfir að glugganum. Strákur og tvær stelpur standa í 
garðinum fyrir neðan, í skólabúningum eins og Amy: dumbrauðar peysur og svartar buxur. Ég 
fel teikninguna mína undir öðrum myndum í skúffunni og geng fram á gang í áttina að 
stiganum. Amy og mamma standa neðar á ganginum. 
 „Við erum bara að fara í göngutúr. Af hverju í ósköpunum ekki?“ Amy. 
 „Ég held að það sé ekki góð hugmynd; hún hefur ekki farið út úr húsi enn. Hvað með 
umferðina?“ Mamma. 
 Að tala um mig, aftur. 
 „Ég veit nú reyndar að maður á ekki að hoppa í veg fyrir bíla,“ segi ég um leið og ég er 
komin í neðstu tröppuna. 
 „Ohh, jæja, taktu hana þá! Fylgstu samt vel með henni.“ 
 „Ég veit, mamma.“ Segir Amy. Eftir að mamma fer bætir hún við, lágum rómi: „Ég 
veit betur en þú.“ 
 Hún snýr sér að mér. „Kyla, komdu og hittu vini mína.“ 
 Ég geng í átt að dyrunum. 
 „Farðu í skó, fyrst.“ 
 Ó. Allt í lagi. Amy finnur strigaskóna sem ég var í þegar ég kom heim frá spítalanum í 
gær og bíður á meðan ég berst við reimarnar. Við förum út. 
 „Þetta er Jazz,“ hún bendir á strákinn. „Og Chloe og Debs. Krakkar, þetta er Kyla.“ 
 „Ó, hún er sæt. Ég vildi að ég gæti skipt systur minni út,“ segir Chloe. „Hvað er hún 
gömul?“ 
 „Talaðu við hana ef þú vilt fá að vita eitthvað,“ segir Amy. 
 „Ég er sextán,“ segi ég. 
 „Sextán ára og aldrei verið kysst,“ byjar Jazz að syngja þar sem við göngum upp veginn 
og kinnarnar á mér byrja að hitna. 
 Amy gefur honum olnbogaskot. „Þegiðu fáviti, þú kemur ekki nálægt henni.“ Amy lítur 
til baka; húsið okkar er rétt að hverfa úr augsýn. 
 Jazz grípur í höndina á henni. „Fyrirgefðu fröken, ég var að grínast. Viltu fyrirgefa 
mér?“ 
 „Ætli það ekki,“ segir hún og hann rennir hendinni utan um mittið á henni. Amy er 
hávaxin en hann er hærri; með breiðar axlir og afslappað göngulag. Nú þegar ég er komin nær 
giska ég á að hann sé alls ekki svo ungur, kannski átján, eldri en nokkur sem ég hitti innan 
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spítalans. Og hann er öðruvísi en ekki bara út af því: það er prakkaraglott í brosinu hans sem 
ég hef aldrei séð á Hreinsuðum strák. Hann er sætur.  
 Við göngum í gegnum þorpið, sömu leið og við komum á bílnum í gær. Fram hjá 
einbýlishúsum eins og okkar, síðan raðhúsum og pöbb þar sem stendur ‚Hvíta Ljónið‘ á máluðu 
skilti. Þar til við komum að staur sem bendir á græna slóð, merkt ‚gönguleið‘. 
 „Til í göngutúr?“ segir Jazz. 
 Chloe og Debs hafa greinilega ekki áhuga, þar sem þær kveðja. 
 Amy krækir annarri hendinni undir handlegginn minn og hinni undir handlegg Jazz. 
„Komum,“ segir hún. 
 Eftir nokkra stund verður jarðvegurinn ójafn og gófur og ég verð að einbeita mér að því 
hvar ég á að stíga niður. Háir runnar vaxa öðru megin, hinum megin eru akrar þaktir dauðum 
stubbum af einhverju sem óx þarna. Vegslóðinn þrengist og Amy sleppir Jazz og heldur í 
hendina á mér. 
 Hann mótmælir. 
 „Þegiðu, fáviti,“ segir hún og hann vísar okkur veginn.  
 Við klifrum upp, hærra og hærra; andardrátturinn þyngist. Tré koma í stað runnanna og 
akranna og ég drekk í mig óspektina af appelsínugulum og rauðum laufum, brúnum og grænum 
trjábolum; sum með rauðum berjum og oddmjóum laufblöðum sem stinga ef maður snertir þau. 
Kristsþyrnir? 
 „Útsýnið er í þessa átt, dömur,“ segir Jazz.  
 Við förum fram hjá beygju og horfum yfir skóginn og akrana, yfir hellulögð þökin í 
fjarlægð, garðana, vegina. 
 „Sjáðu, Kyla,“ segir Amy. „Þú sérð allt þorpið héðan. Þetta er húsið okkar. Sérðu? 
Annað frá vinstri.“ Hún bendir og ég sé hellulagt þakið og múrsteinsveggina á húsinu okkar. 
 Þar er trjádrumbur sem við setjumst á. Jazz vefur handleggjunum utan um Amy aftan 
frá, með uppgjafarsvip á andlitinu. Ég fæ á tilfinninguna að þau komi vanalega ein hingað. 
 Hún potar olnboganum í rifbeinin á honum. 
 „Jæja, Kyla. Hvernig kemur ykkur Drekanum saman?“ 
 „Drekanum?“ 
 „Hann meinar mömmu,“ segir Amy. 
 „Uuu...“ 
 „Ekki segja meira! Ég skil ‚Uuu‘. Það þýðir að þú hafir tekið eftir því að hún er ekki 
eins fullkomin móðir og auglýst er, heldur eldspúandi goðsagnakennt grænt skrímsli.“ 
 Ég flissa. 
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 „Þetta er ekki sanngjarnt,“ segir Amy. „Mamma er ekki svo slæm, þú verður bara að 
kynnast henni. Ég var hrædd við hana fyrst, og svo allt í einu, var hún allt í lagi.“ 
 „Það sem mér finnst skrítið er að þið byrjuðuð báðar að kalla hana ‚mamma‘ strax,“ 
segir Jazz.  
 „Af hverju er það skrítið?“ spyr ég. 
 „Nú, þú ert nýbúin að hitta hana, er það ekki?“ 
 Amy hristir hausinn. „Það skiptir ekki máli. Okkur er sagt þetta á spítalanum, alveg frá 
byrjun. Að mamma okkar og pabbi séu að koma til að fara með okkur heim.“ 
 „Forsmíðaður krakki,“ segir Jazz, og víkur sér svo undan handlegg Amy þegar hún 
reynir að lemja hann. 
 „Þannig að við erum öðruvísi en allir aðrir,“ segi ég. 
 „Einstök,“ segir Amy. 
 „Sérstaka stelpan mín,“ segir Jazz, og kyssir hana á kinnina. 
 „Við tvær erum þær einu í þorpinu,“ segir Amy. „Þess vegna er ég svo ánægð að þú 
komst. Ég er ekki lengur sú eina. Það eru samt fleiri tugir í skólanum; sem koma alls staðar 
að.“ 
 Jazz lítur á úrið sitt og bölvar og hverfur svo niður brattan slóðann sömu leið og við 
komum.  
 „Foreldrar hans eiga sveitabæ; hann þarf að hálpa til suma daga eftir skóla. Við skulum 
fara lengri leiðina til baka,“ segir Amy, og við göngum í aðra átt en þá sem Jazz fór. „Segðu 
mér: hvernig kom ykkur mömmu saman í dag?“ 
 Ég yppi öxlum. „Ég held að henni líki ekki einu sinni vel við mig. Af hverju að taka 
mig að sér ef hún vill mig ekki?“ 
 „Ó, en hún vill þig. Hún kann bara ekki að sýna það. Það er flókið.“ 
 „Einfalt er nógu erfitt. Hver hefur þörf á einhverju flóknu?“ 
 „Ekki hafa áhyggjur af því núna. Eitt, samt. Stundum heyrir mamma ekki hlutina nema 
þú segir þá upphátt. Ekki vera hrædd við að segja henni hvað þú ert að hugsa.“ 
 Slóðinn verður brattari og Amy gengur fyrir framan mig; ég þarf að einbeita mér að því 
hvar ég stíg niður þegar við göngum niður brattann. Ég hugsa um það sem hún sagði um 
mömmu: Drekann, eins og Jazz kallaði hana. 
 „Er Jazz kærastinn þinn?“ 
 „Já. Ekki segja mömmu. Henni líkar ekki vel við hann.“ 
 Jazz: hann söng fyrir mig. Sextán ára og aldrei verið kysst. Eða hef ég verið kysst? 
Gildir það nokkuð ef ég man það ekki? 
 „Mér var sagt að forðast stráka á spítalanum. Þeir rugla stöðuna manns.“ 
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 „Já, þeir gera það!“ Amy hlær. „Það er líklega best að láta þá eiga sig í bili. 
Leyndarmálið er samt að byrja með þeim sem þér stendur á sama um.“ 
 Hver er tilgangurinn með því? 
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Sjöundi kafli 
 
„Hvar hafið þið verið?“ Mamma bíður í dyrunum, með krosslagða handleggi. 
 „Ég sagði þér það: við fórum í göngutúr,“ svarar Amy þegar við göngum inn og förum 
úr skónum. 
 „Skórnir eru allir út í drullu. Þið fóruð ekki upp gönguslóðann einar, er það? Ég er búin 
að segja þér að það er hættulegt.“ 
 „Nei, auðvitað ekki; við vorum ekki einar,“ svarar Amy, með bakið í mömmu og 
ranghvolfir augunum. 
 „Kyla? Er það satt?“ Mamma snýr sér að mér með drekaaugnaráðið. 
 „Já,“ segi ég. Og það var satt: Jazz fór með okkur upp. Hann kom ekki með okkur niður, 
en hún spurði ekki út í það. 
 „Hlustið á mig, báðar tvær. Þið vitið að það er ekki óhætt fyrir ykkur að fara út einar. 
Þið getið ekki varið ykkur.“ 
 Amy kinkar kolli og ég rifja upp kennslustundirnar um persónulegt öryggi á 
spítalanum. Það er partur af því að vera Hreinsaður. Við getum ekki varið okkur frekar en að 
við getum ráðist á fólk, svo að við verðum að vera mjög varkár. 
 En hvað er uppi á gönguslóðanum annað en tré og fleiri tré? 
 „Þið eruð búnar að vera heila eílífð. Ég var orðin áhyggjufull. Og þið misstuð næstum 
af pabba,“ segir mamma, og ég tek eftir ferðatöskunni við hliðina á henni í forstofunni. 
 Hún er með krosslagða handleggi og ég sé núna að húðin á mömmu er skrítin á litin: 
hún er svolítið drekagræn. Ég ímynda mér hreistur í grunnum hrukkunum á enninu á henni og 
við augun. Er þetta reykur sem kemur út úr nösunum á henni? 
 „Hvað er svona fyndið, fröken?“ segir hún við mig. 
 Ég þurrka brosið af andlitinu á mér. „Ekkert. Fyrirgefðu.“ 
 „Ekki láta svona við greyið stelpuna,“ segir rödd sem berst innan úr stofu: pabbi. 
 Amy gengur þvert yfir herbergið og kyssir hann á kinnina. Ég stend í dyragættinni, 
óviss um hvað ég eigi að gera.  
 „Komdu inn, Kyla. Fáðu þér sæti. Segðu mér hvernig dagurinn þinn var og ég segi þér 
frá mínum.“ 
 Við skiptumst á sögum. Og hann virðist jafnáhugasamur um það að ég hafi skorið mig, 
að Penny hjúkrunarfræðingur hafi komið í heimsókn, um göngutúrinn og ég er um daginn hans. 
 Pabbi vinnur við tölvur. Hann ferðast mikið, setur upp og prófar ný kerfi, og er að búa 
sig undir að fara og hann kemur ekki aftur fyrr en á laugardaginn. Eftir fimm heila daga. Og 
síðan segir hann mér frá fjölskyldu sinni. Hann á tvær systur, ein þeirra kemur í heimsókn með 
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syni sínum á laugardaginn svo ég geti hitt þau. Hin býr langt í burtu í Skotlandi og við 
heimsækjum hana kannski næsta sumar. Mamma er einkabarn; foreldrar hennar dóu fyrir 
mörgum árum í bílslysi. Hún var bara fimmtán ára. 
 
Seinna um kvöldið þegar við Amy förum upp til að fara að sofa, gref ég upp myndina þar sem 
ég faldi hana undir hinum. 
 „Amy, þetta –“ Ég held myndinni uppi, „er Dr Lysander. Af hverju kom það þér á óvart 
að ég þekkti hana?“ 
 Amy tekur blaðið úr hendinni á mér. 
 „Hún er ógnvekjandi!“ 
 Ég yppi öxlum. „Hún getur verið það. En stundum er hún mjög fín.“ 
 „Ég væri til í að vinna með henni þegar ég verð hjúkrunarfræðingur; hún er ótrúleg.“ 
 „Af hverju?“ 
 „Veistu það ekki? Hún kom þessu öllu af stað: Hreinsuninni. Það er hennar uppfinning. 
Við lærðum um það í náttúrufræði í skólanum.“ 
 Ég lít á myndina sem ég held á, á sigin augnlokin yfir augum sem stara á mig. Ég vissi 
það ekki. Eða var það? Allir létu undan vilja Dr Lysander; pössuðu sig að vera ekki fyrir henni. 
Öllum Hreinsuðum var úthlutað einum lækni sem sá um þá á spítalanum, og hún var minn. En 
nú þegar ég hugsa út í það þá var aldrei neinn annar en ég á biðstofunni hennar. Enginn sem ég 
þekkti fór til hennar. Ef hún er svona mikilvæg, af hverju var hún þá að hafa fyrir því að sjá 
um mig? 
 Þau kenndu okkur undirstöðuatriðin um Hreinsunina í skólanum á spítalanum. Við 
vorum öll glæpamenn, dæmd til að verða Hreinsuð – minningum okkar og persónuleika eytt – 
svo að við gætum byrjað upp á nýtt. Með Levo-úrið á sínum stað til að ganga úr skugga um að 
það virki, þar til það er fjarlægt á tuttugusta og fyrsta ári á mánaðardeginum sem við vorum 
Hreinsuð. Þannig að Hreinsunin er annað tækifæri, sem við ættum að vera þakklát fyrir: hún 
hélt okkur frá fangelsi, frá stólnum. 
 En þú myndir að minnsta kosti vita hver þú værir ef þú værir í fangelsi. Þú myndir samt 
ekki vita það lengi í stólnum, ef þú hefðir gert eitthvað nógu slæmt til að verðskulda það.  
 Ég bít í vörina. „Langar þig ekki að vita það?“ 
 „Hvað?“ 
 „Hvers vegna þú varst Hreinsuð.“ 
 „Nei. Ef fortíðin er óbærileg af hverju ættum við þá að rogast með hana áfram?“ 
 Ég yppi öxlum. Af því að hún er mín. 
 „Hvað um það, það leysir ráðgátuna um hvað varð um teikningarnar þínar.“ 
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 „Hvernig þá?“ 
 „Öryggisgæslan hlýtur að hafa tekið þær áður en þú fórst af spítalanum. Þau hafa ekki 
viljað að neinn vissi hvernig Dr Lysander eða neinn annar lítur út, eða hvar neitt er inni á 
spítalanum. Það er of hættulegt.“ 
 Hvíslandi raddir sem ég heyrði út undan mér blandast saman í höfðinu á mér; brot úr 
samræðum, orðrómur og fjarrænn hávaði að nóttu til. Verðir og turnar. Byggingar sem brunnu 
til grunna. 
 „Hryðjuverkamenn?“ 
 „Nákvæmlega.“ 
 Amy slekkur á ljósinu. Brátt hægist á andardrætti hennar svo að ég veit að hún er 
sofnuð. Sebastian hringar sig niður við hliðina á mér. 
 Svo að Dr Lysander er mikilvæg, og þau stálu teikningunum mínum til þess að halda 
andliti hennar leyndu frá alheiminum. Og nú hef ég teiknað hana, aftur. Ég ætti kannski að fela 
myndina betur? Þessi útgáfa af henni er sú besta hingað til. 
 Jafnvel þrátt fyrir að ég hafi notað ranga hendi. 
 
Ég er í litlu rými, alein. Skógur umlykur mig. Það er dimmt en ég held á vasaljósi í hægri hendi. 
 Sit með krosslagða fótleggi á gólfinu, ég er svöng og það er kalt og rakt. Fæturnir á 
mér eru stífir og það er ekkert pláss til að teygja úr sér, en mér er alveg sama. Blaðsíðurnar 
liggja yfir hnjánum á mér, þær haldast flatar vegna þess að það er viðardrumbur undir þeim. 
Blýanturinn flýgur yfir pappírinn, töfrandi dans sem er minn og bara minn. Býr til ímyndaðan 
stað svo langt frá þessum, í lengd og í tíma: staður sem ég þrái að vera á. 
 Ég er svo djúpt sokkin að í fyrstu heyri ég ekki fótatakið  sem kemur niður stigann yfir 
höfði mér. Ég slekk á vasaljósinu og held niðri í mér andanum. 
 Það stöðvar þegar það er komið niður; staldrar við. Síðan heyrist það aftur, nálgast 
felustað minn óðfluga. Ég ætti að gera eitthvað, fela teikningarnar mínar, hvað sem er, en ég 
sit stjörf eins og steinn.  

 Ljósbjarmi kviknar og skín í andlitið á mér. Blindar mig. 
 „Þarna eru.“ 
 Ég segi ekki neitt. Hann sér allt; teikningarnar, blýantinn. Hendina sem heldur á 
honum. 
 „Upp með þig!“ hreytir hann út úr sér. 
 Ég klifra út, ljóminn frá ljósinu blindar mig enn. 
 „Þú veist af hverju; þú veist hversu mikilvægt þetta er. Samt óhlýðnastu enn þá.“ 
 „Fyrirgefðu. Ég geri það ekki aftur, alveg satt. Ég lofa!“ 
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 „Nóg af þessum loforðum þínum. Þér er ekki treystandi.“ 
 Röddin hans er full af eftirsjá; sorg jafnvel. 
 „Réttu mér vinstri hendina,“ segir hann, og þegar ég geri það ekki, grípur hann í hana. 
 „Þú verður að læra. Mér þykir fyrir því.“ 
 Og ég trúi því næstum að hann meini það, þegar hann mölvar á mér fingurna, einn í 
einu, með múrsteini. 
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Áttundi kafli 
 
Sársaukinn stingur mig í augun, eins og hnífsblað. 
 Það er biturt járnbragð undir tungunni á mér. Ég hósta. 
 „Hún er að ranka við sér.“ 
 Karlmannsrödd. Hver? 
 Ég reyni að opna augun, en þau brenna eins og sólin hafi fallið af himnum. Ég styn.  
 „Kyla?“ Hönd snertir mína. Amy. 
 „Slökktu á ljósinu,“ segir hún. Ljósið slokknar og ég píri augun. 
 „Þarna ertu,“ segir hún og brosir. 
 Ég er á gólfinu. Ég reyni að setjast upp. 
 „Ekki hreyfa þig strax,“ segir karlmannsröddin aftur, og ég sný mér í áttina að röddinni. 
Bráðaliði? Og annar. Mamma, alveg hvít í framan, stendur í dyragættinni. 
 Þeir lyfta mér aftur upp á rúmið á meðan Amy heldur uppi næringarpoka. Annar þeirra 
hengir hann upp, hinn sprautar einhverju í hann og hiti flæðir inn í æðarnar á mér, yfirtekur 
sársaukann. Ég loka augunum. 
 Raddir blandast saman og fjara út. 
 Olli martröð þessu? Vantrú. 
 Hún hefði getað dáið... 
 Halda henni í rúminu í nokkra daga... 
 Verkjameðferð... 
 Ef Amy hefði ekki vaknað þegar hún datt í gólfið hefði hún dáið... 
 Síðasta tækifærið. 
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Viðauki 
Viðtal við Sigþrúði Gunnarsdóttur ritstjóra hjá Forlaginu 

 

 
Hver ákveður hvaða efni er gefið út og hvað ekki? Við hvað miðast sú ákvörðun?  
 
Útgefendur ákveða þetta, eigendur bókaforlaga eða þeir sem bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri 
þeirra. Ritstjórar og aðrir starfsmenn geta komið að þessari ákvörðun, með því að mæla með 
eða á móti einhverjum ákveðnum bókum, en þeir taka sjaldnast lokaákvörðunina. 
 Ákvörðunin miðast við ýmsa þætti, til dæmis hvort efnið er gott og hvort það falli að 
því sem útgefandinn er þekktur fyrir að gefa út. Á endanum þarf þó að vera einhver fjárhagsleg 
skynsemi að baki útgáfunni, að útgefandinn telji að útgáfa efnisins muni borga sig til lengri 
eða skemmri tíma, annaðhvort með sölu eða mögulegum styrkjum.  
 
 
Af hverju er svona erfitt að gefa út fantasíubækur (og ungmennabækur líka, mér finnst 
ekki nógu mikið af þeim miðað við vinsældir þeirra úti í heimi) hér á landi og hvað væri 
hægt að gera til að breyta því? 
 
Með nokkrum undantekningum hefur verið erfitt að selja fantasíubækur á íslensku, þrátt fyrir 
miklar vinsældir alþjóðlega. Bókaflokkar sem þekktir eru erlendis ganga oft hér en þó ekki 
alltaf, og stundum er talið að fullorðnir lesendur vilji einfaldlega heldur lesa bækur af þessu 
tagi á ensku en í íslenskum þýðingum. Vandaðar íslenskar fantasíur, sem hlotið hafa góða dóma 
og sverja sig vel að hefðinni, hafa jafnvel átt erfitt uppdráttar hér í sölu. Mögulega er skýringin 
á því að hópurinn sem sækir í fantasíur er ekki sérlega stór, eða að hann fylgist einfaldlega ekki 
með því sem skrifað er hérlendis af því tagi.       
 Aukin umræða um bækur gæti breytt þessu. Bækur eru ódýr vara sem ekki er hægt að 
auglýsa með miklum látum. Það gerir að verkum að margar fara hreinlega fram hjá lesendum 
sem kynnu að hafa áhuga á þeim. Hvers konar umræða í fjölmiðlum og á netsvæðum 
áhugafólks gæti breytt þessu. Ef það væri til dæmis til íslenskur vefmiðill sem sinnti 
fantasíubókmenntum nógu vel til þess að áhugafólk treysti honum og sækti í að lesa hann 
myndu íslenskar fantasíur og íslenskar þýðingar á erlendum bókum mögulega skila sér betur 
til áhugasamra lesenda.  
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Ég veit að lengd bókarinnar skiptir máli og að það er erfitt að gefa út bókaseríu, en af 
hverju er það? Og væri hægt að gera eitthvað til að breyta því? 
 
Lengdin skiptir sérstaklega miklu máli þegar um þýddar bækur er að ræða, vegna þess að 
þýðingar eru greiddar í samræmi við lengd. Þýðing á langri bók getur því verið útgefanda afar 
kostnaðarsöm og allan þann kostnað þarf að greiða áður en bókin kemur út, þannig að mikill 
kostnaður fellur til áður en útgefandinn hefur nokkrar tekjur af bókinni. Að auki þarf svo að 
greiða útgáfukostnað, sem í mörgum tilfellum er hærri ef bók er löng, t.d. ritstjórn og 
prófarkalestur, og líka umbrot og prentun þó að það vegi ekki eins þungt.   
 Varðandi bókaflokka þá er erfitt fyrir útgefanda að leggja af stað með útgáfu á 
framhaldsbókum ef fyrsta bók flokksins hefur ekki selst vel. Ævinlega er farið af stað með 
útgáfu fyrstu bókar af miklum metnaði og vonum um sölu, en ef það hefur ekki gengið eftir er 
næsta víst að bækur nr. 2, 3 og áfram munu ekki seljast betur en sú fyrsta. Þá getur einfaldlega 
blasað við að stórtap verður á útgáfunni.   
 
 
Ég las í annarri mastersritgerð frá 2011 minnir mig að skorturinn á fantasíubókum gæti 
stafað af fordómum gagnvart fantasíunni sem bókmenntagrein hér á landi, eða eitthvað 
álíka, og var einnig að pæla í hvort að það sé einhver sannleikur í því? 
 
Ég held að salan á ýmsum vinsælum bókaflokkum, svo sem Harry Potter, sýni að fólk hefur 
ekki fordóma gagnvart fantasíubókum ætluðum yngri lesendum. Bókmenntagreinin hefur 
kannski aldrei náð sömu fótfestu meðal fullorðinna lesenda, þ.e. þegar um er að ræða fantasíur 
sem ekki eru ætlaðar börnum líka. En þetta þyrfti að kanna betur, það kæmi mér ekki á óvart 
þó að fantasíulesendur hér á landi væru hlutfallslega ekkert færri en víða erlendis en fámennið 
gerir að verkum að hópurinn hér er of smár til að standa undir mikilli útgáfu. Bók þarf að seljast 
í 1000 til 2000 eintökum til að standa undir útgáfukostnaði, jafnvel mun meira ef hún er auglýst 
eitthvað, svo hópurinn sem kaupir bók þarf að vera hlutfallslega býsna stór til að útgáfan svari 
kostnaði. Þegar svo bætist við að áhugasamir lesendur venjast á að lesa bækur á ensku, af því 
að þá skortir lesefni á íslensku, og hætta í framhaldinu að fylgjast með því sem þó er gefið út 
á íslensku er markaðurinn í vanda.  
 


