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∞ FYRSTI KAFLI ∞ 

Fjölskyldan hennar Rebekku 

ebekka er sjö ára gömul krúttstelpa með 

ofsalega fallegt ljóst og hrokkið hár. Hún 

er alltaf hlæjandi og á aldrei í neinum 

erfiðleikum með að finna sér eitthvað 

skemmtilegt og spennandi að gera. Mamma 

hennar kallar hana oft ,,litla uppátækjasama 

gleðiálfinn sinn.“ En það er af því að Rebekka 

er alltaf svo glöð og hefur nóg að gera. Hún er 

mikil útistelpa og hefur unun af því að fara 

niður í fjöru að rannsaka og veiða síli og 

krabba. Eina vandamálið er að hún má alls 

ekki fara ein í fjöruna þannig að hún kemst 

ekki mjög oft þangað. Mamma segir að það 

verði einhver fullorðinn að vera með henni þar. 

Rebekka elskar öll dýr og vildi helst að heimilið 

hennar væri inni í miðjum dýragarði. Þá væri 

garðurinn hennar fullur af fallegum dýrum 

sem hún gæti hugsað um og knúsað.   

R 
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Rebekka býr í litlu fallegu húsi í 

Skerjafirðinum. Hún býr þar með mömmu 

sinni og stjúppabba sínum, honum Arnari.  

Sonur Arnars heitir Lárus og hann er mikið 

hjá þeim. Hann á sér herbergi sem Rebekka 

má aldrei fara inní nema  „í fylgd með 

fullorðnum“ eins og Lárus orðar það. Hann er 

sextán ára, nýbyrjaður í menntó og getur sofið 

rosalega mikið, eða það finnst Rebekku 

allavegana. Oftast eru þau miklir vinir, Lárus 

nennir til dæmis alltaf að spila við Rebekku og 

svo er hann líka mjög duglegur að fara með 

hana í sund. Það finnst Rebekku mjög gaman 

af því að hann nennir að göslast með henni í 

sundlauginni. Hann hendir henni hátt upp í 

loftið og svo skellur hún með svaka látum 

niður í vatnið. Ekkert smá gaman!  Stundum 

stríðir hann henni þar til hún fer að gráta, 

kítlar hana eða eitthvað svoleiðis, en hún er 

oftast fljót að jafna sig.  
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Rebekka er svo heppin að mamma hennar 

hefur líka mikinn áhuga á dýrum og þess 

vegna hefur hún leyft henni að eignast fullt af 

þeim. Hún á hund sem heitir Lappi, kött sem 

heitir Mandla, kanínu sem heitir Blúnda og tvo 

gullfiska, þá Lilla og Milla. 
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Alvöru pabbi hennar Rebekku býr líka í 

Skerjafirðinum og hún fer til hans aðra hverja 

helgi. Oft hleypur hún líka í heimsókn til hans, 

af því það er svo voða stutt.  Það tekur hana 

bara tíu mínútur að hlaupa og fimm mínútur 

að hjóla. Þar á hún líka stjúpmömmu, hana 
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Ingunni, hálfsystur og stjúpsystur. Hálfsystir 

hannar heitir Margrét og er tveggja ára 

orkubolti. Hún er mjög dugleg í öllu sem hún 

tekur sér fyrir hendur og hefur hún meðal 

annars teiknað heilu listaverkin á veggina 

heima hjá sér, ekki öllum til jafnmikillar 

ánægju. Hún er rosalega hrifin af Rebekku og 

elskar þegar hún kemur til þeirra. Þá hleypur 

hún til hennar og vill svo helst að hún haldi á 

sér og leiki við sig allan tímann. Rebekka er 

voðalega ánægð með það og er yfirleitt mjög 

duglega að vera með hana. Stjúpsystirin heitir 

Lísa og er þrettán ára. Hún er mjög sæt stelpa 

með unglingaveikina á hæsta stigi, farin að spá 

í kærasta og þannig. Rebekka er ekki alveg að 

skilja þetta vesen á henni, en finnst hún samt 

mjög skemmtileg. Stundum fær hún að að fara 

með Lísu til vinkonu hennar sem á hesthús. 

Þar fá þær að gefa hestunum hey, kemba þeim 

og jafnvel að fara á hestbak og það er Rebekka 

mjög ánægð með.     
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Besta vinkona Rebekku heitir Karlotta, alltaf 

kölluð Lotta. Hún býr í húsinu á bak við hús 

Rebekku. Þar býr hún með mömmu sinni og 

pabba og bróður sínum, honum Ólafi. Lotta er 

sjö ára eins og Rebekka en bróðir hennar er 

fimm ára. Hann getur verið svolítið pirrandi því 

hann vill alltaf fá að vera með vinkonunum og 
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þær eru ekki alveg að nenna því. Þá tekur 

hann oft upp á því að stríða þeim og vera með 

læti í kringum þær. Af þessum ástæðum eru 

vinkonurnar oftast heima hjá Rebekku, því þá 

fá þær frið fyrir ólátaseggnum og svo vilja þær 

líka sjá um öll dýrin í litla dýragarðinum.   

Rebekka og Lotta eru búnar að vera vinkonur 

frá því þær voru tveggja ára. Þær voru 

nefnilega saman í höfrungahópi á 

leikskólanum og byrjuðu þá strax að leika 

saman. Einu sinni struku þær úr 

leikskólanum. Einhver hafði skilið eftir opið 

hliðið að leikskólagarðinum og þær ákváðu að 

fara í smá göngutúr. Það varð uppi fótur og fit 

þegar fóstrurnar sáu að stelpurnar voru 

horfnar. Það var byrjað á því að leita í kringum 

leikskólann en þær fundust ekki þar og þá var 

hringt í foreldrana. Foreldrarnir drifu sig heim 

úr vinnunni til þess að athuga hvort 

stelpurnar hefðu kannski farið heim, en þar 

voru þær ekki. Allir voru með miklar áhyggjur 
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og ákveðið var að hringja í lögregluna. Láki 

lögregluþjónn mætti á staðinn með fleiri 

lögregluþjóna með sér. Þeir ákváðu að ganga í 

allar áttir út frá leikskólanum. Mömmurnar 

voru farnar að gráta og voru vissar um að 

eitthvað hræðilegt hefði gerst. En til allra 

hamingju var allt í lagi með stelpurnar. Þær 

fundust fljótt því þær voru bara í móanum sem 

var rétt hjá leikskólanum. Þar stóðu þær og 

skoðuðu einn af fallegu hestunum hans Gulla 

gamla. Gulli gamli er gamall maður sem býr 

einn með hestunum sínum og nokkrum 

hænum í kofa. Hann hefur fengið leyfi til þess 

að hafa dýrin þarna af því að hann er búinn að 

búa svo rosalega lengi á þessum sama stað, 

alveg frá því hann var ungur maður. Þá var 

húsið hans sveitabær og eiginlega engin önnur 

hús í kring, kannski bara einn annar 

sveitabær og einhverjir kofagarmar. 

Allavegana, stelpurnar fundust og allir gátu 

tekið gleði sína á ný.  
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∞ ANNAR KAFLI ∞ 

Átta ára afmælisveislan 

 

 

ólin skein og fuglarnir voru farnir að 

syngja í trjánum. Það var að koma sumar. 

,,Húrra!“ Hrópaði Rebekka þegar hún henti 

skólatöskunni frá sér í ganginum heima hjá 

sér. Það er komið sumarfrí, ,,mamma hvað fæ 

S 
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ég að fara á mörg námskeið í sumar?“ ,,Mér 

langar að fara á...“ ,,Mig langar Rebekka!“ 

Leiðrétti mamma. ,,Já, allt í lagi. Mig langar að 

að fara á hestanámskeið, línuskautanámskeið, 

skátanámskeið, sundnámskeið, 

húsdýranámskeið og ...og ...“ „Heyrðu vinkona, 

viltu ekki aðeins róa þig, þú ert ekki  að fara á 

öll þessi námskeið í sumar! Ætlar þú ekki að 

fá smá sumarfrí með okkur fjölskyldunni? Og 

svo manstu að hann pabbi þinn ætlaði að 

bjóða þér til Grikklands í tvær vikur. Þú verður 

að velja eitt námskeið og láta það duga 

Rebekka mín. Þetta kostar líkar svo mikið!“ 

„Hum, allt í lagi mamma, ég vel þá 

hestanámskeið,“ sagði hún með bros á vör. 

„En má ég fara á tvöfalt hestanámskeið 

mamma? Gerðu það? Þú getur borgað eitt og 

pabbi hitt! Ég veit hann er til í það!“ Mamma 

horfði gaumgæfilega á Rebekku og sagði svo að 

hún skyldi skoða þann möguleika. Hún ætlaði 

fyrst að ræða það við pabba. „Það sem við 
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þurfum að hugsa um núna er afmælið þitt, það 

er eftir nokkra daga og við erum ekki farnar að 

bjóða neinum! Þú þarft að leggja höfuðið í 

bleyti og ákveða hverjum þú vilt bjóða Rebekka 

mín.“ „Já mamma, ég geri það í kvöld!“   

Eftir kvöldmat settist Rebekka niður við 

skrifborðið sitt og fór að skrifa niður 

gestalistann. Hún byrjaði á því að strika þrjár 

línur á blaðið og búa þannig til þrjú hólf. Í 

fyrsta hólfið ætlaði hún að skrifa alla ættingja 

sína, mömmu og Arnars megin. Í næsta hólf 

ætlaði hún að skrifa alla ættingja sína, pabba 

og Ingunnar  megin og í þriðja hólfið ætlaði 

hún að skrifa alla vini sína og vini mömmu. 

Hún vissi sko alveg að þetta yrði rosalega 

langur listi svo hún varð að vera vel skipulögð. 

Annars myndi hún örugglega gleyma 

einhverjum og það vildi hún nú ekki gera. 

Margir gestir þýðir margir pakkar, hugsaði 

Rebekka og brosti.  
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8 ára afmælislisti Rebekku. Ennþá barn ekki 

unglingur. Hjúkk!!!! 

Mamma, Arnar og 

Lárus 

Afi Kiddi 

Amma langa Lína 

Dísa stjúpamma og 

Lassi stjúpafi 

Helga og Örn 

frændi 

Anna frænka og 

maðurinn hennar 

Sigga frænka, 

Birkir, Sól og Dóra 

Helgi, Sara, Fannar 

og Lísa  

Elínrós frænka 

Siggi frændi, Harpa, 

Snorri, Gylfi, Rut og 

Þóra. 

Lilla, Baldur og 

Breki 

Elín, Svavar og 

Gunna 

Jóhanna frænka og 

kærastinn 

Brynja frænka 

hennar mömmu og 

fjölskylda 

 

Pabbi, Ingunn, Lísa 

og Margrét 

Afi Loftur og Stína 

Amma Halla og 

Friðjón 

Stjúpamma Lóa 

Hákon, Inga, Þórdís 

og María 

Baldur, Bára og 

Ingibjörg 

Agnes, Ragnar, 

Emma og Tóta 

Guðmundur og Kata 

Kristinn og Sigrún 

Nonni og Nína 

Sigrún, Kalli, Egill 

og Kjartan 

Elísabet, Bjössi og 

Róbert 

 

 

 

Lotta, Ólafur og 

mamma þeirra og 

pabbi 

Nökkvi, mamma hans 

og tvíbbarnir 

Silla, Elsa, Lísa, 

Ragga, Magga, 

Sunna, Elísa, Klara, 

Ragna, Arnar, Svava, 

María og Gréta 

skólavinkonur mínar 

Hanna vinkona 

hennar mömmu og 

fjölskylda 

Lilla vinkona hennar 

mömmu 

Helga vinkona hennar 

mömmu og nýi 

kærastinn 

Sigga vinkona hennar 

mömmu 

Gulla vinkona hennar 

mömmu og 

strákarnir hennar 

tveir 

Ása vinkona hennar 

mömmu og börn 
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Mamma fékk smá sjokk þegar Rebekka rétti 

henni listann. „Þetta er aðeins of stór listi 

elskan mín,“ sagði mamma. „Við getum ekki 

boðið öllu þessu fólki. Við þyrftum þá að fá 

lánaðan sal því við höfum ekki aðstöðu til að 

taka á móti svona mörgum.“ „Já en mamma, 

ég get ekki sleppt neinum af listanum! Ég vil 

ekki skilja neinn útundan.“ „Þú skilur engann 

útundan þó svo að þú bjóðir ekki öllum sem 

þú þekkir í afmælið þitt. Fólk kemur alveg til 

með að skilja það elskan mín.“ „Já en þá fæ ég 

ekki eins marga pakka og, og...“ „Rebekka mín, 

þetta snýst nú ekki bara um pakkana, þetta 

snýst um það að bjóða fólki að fagna með 

okkur að þú sért orðin átta ára. Þetta snýst 

um það að sýna væntumþykju og hafa gaman 

saman í einn dag.“ „Jæja þá, ég skal reyna að 

minnka listann aðeins.“ „Reyndu að hafa 

gestina ekki fleiri en þrjátíu!“ Kallaði mamma á 

eftir Rebekku þegar hún rölti aftur inn í 

herbergið sitt. Hún var nú frekar fúl yfir þessu. 
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Ótrúlegt að mamma skyldi það ekki að hún 

varð að bjóða öllu þessu fólki og ef að afmælið 

átti að snúast um einhverja væntumþykju þá 

þótti henni nú bara mjög vænt um allt þetta 

fólk.   

 

Mamma kom inn í herbergið og settist við 

hliðina á Rebekku. „Jæja elskan, hvernig 

gengur að minnka listann?“ „Æjjjj, ekkert 
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sérstaklega vel ég veit eiginlega ekkert hverjum 

ég á ekki að bjóða. Ég skil þetta ekki, það var 

svo auðvelt að ákveða hverjum ég átti að bjóða 

en það er svo erfitt að ákveða hverjum ég á 

ekki að bjóða,“ sagði Rebekka súr á svip. „Ég 

skal hjálpa þér elskan mín, ég veit að þetta 

getur verið svolítið erfitt. Sérstaklega þar sem 

þú átt nú svo mikið af ættingum í allar áttir og 

fullt af vinum.“ Í sameiningu tókst þeim að 

minnka listann aðeins og hann endaði í þrjátíu 

og tveimur gestum. Á listanum voru allar 

ömmurnar og afarnir, aðal vinir Rebekku, og 

aðal vinkonur mömmu og Arnars og 

fjölskyldur þeirra. Pabbi hennar og Ingunn 

ætluðu svo að hafa smá afmæliskaffi heima hjá 

sér fyrir vinafólk sitt, þannig að Rebekka 

endaði með að vera mjög sátt við gestalistann.  
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Dagarnir fram að afmæli voru fljótir að líða og 

afmælisdagurinn 12. júní rann upp. Þetta var 

uppáhaldsdagurinn hennar Rebekku. Af 

hverju ætli að það sé? Jú, það er af því að þá á 

hún afmæli. Mamma Rebekku hefur alltaf haft 

það fyrir reglu að kúra hjá henni nóttina fyrir 

afmælið hennar. Hún fæddist víst um nótt og 

mömmunni finnst eitthvað svo kósí og gaman 
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að minnast þess með því að þær kúri saman. 

Rebekku finnst þetta líka voða kósí en skilur 

samt ekki alveg tilganginn með þessu. En fyrst 

að mamma segir að þetta sé frábært þá er það 

bara frábært. Annars hefur Rebekka alltaf 

verið þannig að hún vill helst ekki að það sé 

einhver uppi í rúminu hennar. Hún vill hafa 

það alveg útaf fyrir sig og Monsu sína. Monsa 

er lítill kanínubangsi sem hún hefur sofið með 

frá því að hún man eftir sér.  

Um leið og Rebekka opnar augun heyrir hún 

afmælissönginn hljóma í eyrum sínum. 

Mamma og Arnar eru vöknuð á undan henni 

og syngja hástöfum. „Hún á afmæli í dag, hún 

á afmæli í dag, hún á afmæli hún Rebekka, hún 

á afmæli í dag. Hún er átta ára í dag, hún er 

átta ára í dag, hún er átta ára hún Rebekka 

okkar, hún er átta ára í dag. Húrra! Húrra! 

Húrra! Hún lengi lifi! Húrra!“  
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Svona söng hafði Rebekka alltaf vaknað við á 

afmælisdaginn sinn. Ótrúlega skemmtilegt og 

svo var afmælispakkinn alltaf á náttborðinu 

hennar. Það var reyndar ekki þannig í dag. 

„Hummm,“ hugsaði Rebekka. Átti hún kannski 

ekki að fá neinn pakka? Mamma var fljót að 

sjá spurninguna í augum Rebekku og rétti 

henni lítinn miða. Á miðanum stóð: ,,Farðu 

fram í eldhús og kíktu undir könnuna sem 

stendur á eldhúsborðinu.“ „Frábært!“ Æpti 

Rebekka. „Ratleikur!“ Hún hentist á fætur og 

datt næstum því þegar hún flæktist í 

náttkjólnum sínum og Lappa.  
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Undir könnunni á eldhúsborðinu var annar 

miði og á honum stóð „ labbaðu tíu skref aftur 

á bak, snúðu þér í þrjá hringi, teldu upp á tíu 

og þá birtist miði fyrir framan þig.“ „Bíddu nú 

við,“ sagði Rebekka, „hvernig í ósköpunum 

getur þetta virkað.“ „Þú verður bara að gera 

eins og stendur á miðanum,“ sagði mamma og 

Rebekka dreif sig í að gera eins og stóð á 

miðanum. Þegar hún hafði gert það þá birtist 

miðinn beint fyrir framan hana. „Ótrúlegt! 

Þetta eru galdrar!“ „Já, já, ég er svo göldrótt,“ 

sagði mamma og brosti. Á þessum miða stóð 

,,Næsta miða finnurðu ofan á búrinu hjá 

Blúndu.“ Rebekka hljóp þá inn í herbergi til 

hennar og þar var miði sem var búið að vefja 

upp og binda fallega bleika slaufu utan um. 

Inni í þessum miða stóð „ Farðu út og fyrir 

framan bílskúrinn, þar finnurðu 

afmælisgjöfina þína.“ Rebekka hentist út á 

plan og vá, þarna stóð fallegasta hjól sem hún 

hafði nokkurntíma séð.  
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Það var ljósblátt á litinn, eiginlega eins og 

fallega fagurblár himininn, með rauðu sæti, 

gírum, ljósi, endurskinsmerki, bjöllu og 

bögglabera. Rebekka var varla að trúa þessu, 

þetta var einmitt það sem hún hafði óskað sér 

heitast af öllu. Hún hafði bara ekki þorað að 

biðja um það, svona fín hjól kosta nefnilega 

svo marga peninga. „Ekkert smá flott!“ Hrópaði 

Rebekka, „einmitt það sem mig langaði mest af 

öllu í.“ „Já, já, við vissum það elskan mín, 
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sagði mamma“. Utan um hjólið var bundin 

falleg bleik slaufa og á henni hékk fallegt 

afmæliskort sem mamma hafði greinilega búið 

til sjálf. 

 

Rebekka var svo ánægð, hún hentist upp um 

hálsinn á mömmu sinni og Arnari og kyssti 

þau og kyssti. „Takk, takk, takk, þetta er 

æðisleg afmælisgjöf. Ég hefði ekki viljað neitt 

annað frekar, núna get ég sko hjólað um allt, 

upp og niður brekkur og út um allt. Frábært!“ 



29 
 

 

Við hliðina á hjólinu var voða fallegur 

innpakkaður pakki. Hann var frá Lárusi, 

Margréti og Lísu. Rebekka flýtti sér að opna 

hann og hvað haldið þið? Þetta var hjálmur 

sem var alveg í stíl við hjólið. Ljósblár með 

hvítum litlum blómum. „Þetta er svo flott, ég 

verð að fara inn og vekja hann Lárus.“ „Nei, 

nei, leyfum honum að sofa, þú þakkar honum 

bara fyrir þegar hann vaknar, hann var svo 
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lengi úti í gærkvöldi.“ „En mamma, ég verð að 

hringja í hann pabba.“ „Já, elskan gerðu það.“  

Rebekka náði  varla andanum af gleði þegar 

hún byrjaði að tala við pabba sinn. „Takk, 

elsku pabbi minn, þetta er akkurat það sem 

mig langaði mest í.“ „Ég vissi það Rebekka 

mín,“ sagði pabbi. „Þú varst búin að segja mér 

það oft í vor þegar við vorum í hjólaferðunum 

og þú komst ekkert áfram á litla hjólinu þínu.“ 

„Já, ég veit,“ svaraði Rebekka. „En ég sé þig á 

eftir pabbi minn, þegar þið komið í afmælið.“ 

„Já, við komum aðeins fyrr því við Arnar 

ætlum að sjá um að grilla kjötið. Margrét er 

líka svo spennt að koma til þín.“ „Já pabbi, við 

sjáumst“ sagði Rebekka og lagði á. Þegar 

Rebekka var búin að tala í símann ákvað hún 

að fara út og prufa nýja hjólið. Arnar hjálpaði 

Rebekku að stilla hjálminn rétt áður en hún 

hjólaði af stað. Það er nefnilega mjög mikilvægt 

að hjálmar séu rétt stilltir á höfuðið því annars 

gera þeir ekkert gagn.  
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Rebekka gat ekki beðið eftir að sýna vinum 

sínum fallega hjólið sitt. Hún hentist af stað til 

Lottu og skransaði fyrir utan hjá henni. Lotta 

kom út í glugga, nývöknuð með stýrurnar í 

augunum. Hún missti andlitið þegar hún sá 

Rebekku þarna á þessu flotta hjóli. ,,Ertu ekki 

að grínast,“ æpti hún. ,,Vá, ég vil fá svona hjól 

mamma þegar ég á afmæli. Það er ekkert smá 

flott!“ Hún hentist út til Rebekku vinkonu 

sinnar og knúsaði hana til hamingju með 

afmælið. ,,Ég kem með afmælispakkann þinn í 

afmælið á eftir“ sagði hún. „Já, það er flott. En 

geturðu komið með mér út að hjóla núna?“ 

„Já, já, sagði Lotta“ og klæddi sig í gallann.  

Á meðan stelpurnar hjóluðu um allt hverfið 

gekk mikið á heima að undirbúa 

afmælisveisluna. Það mætti segja að þessi átta 

ára afmælisveisla væri hálfgerð fermingarveisla 

því hún var svo stór og mikil. Þegar börn eiga 

foreldra sem eru skilin og gift aftur þá verður 

til svo mikið af auka ættingjum og vinum og 
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ekki hafði verið auðvelt fyrir Rebekku að 

ákveða hverjum ætti að bjóða. Boðsgestirnir 

urðu alls þrjátíu og tveir en hún hefði viljað 

hafa þá mun fleiri.  

Í veislunni átti að bjóða upp á grillað 

lambakjöt með öllu tilheyrandi. Í eftirmat var 

svo afmæliskaka sem Rebekka hafði sjálf valið. 

Það var súkkulaðiterta sem mamma bakaði og 

skreytti með bleikum rjóma og nammi.  
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Veðrið var eins og það verður best  á kosið svo 

að mamma ákvað að leggja á borð úti í garði, 

þannig að gestirnir gætu setið úti í sólinni og 

gætt sér á matnum. ,,Rebekka mín!“  Kallaði 

mamma. „Þú verður að koma heim núna og 

skella þér í sturtuna. Afmælið fer að byrja.“ „Já 

en mamma, verð ég endilega að baða mig? Ég 

er alveg hrein, ég fór í bað fyrir þremur 

dögum.“ „Já, Rebekka það fara allir í 

afmælisbað og þú gerir það líka. Svo ætla ég 

líka að greiða þér eitthvað fínt.“ „Allt í lagi, ég 

kem eftir smá.“ Rebekka gekk frá nýja fína 

hjólinu sínu og hengdi hjálminn á stýrið. 

„Ótrúlegt hvað maður þarf alltaf að vera að 

baða sig,“ muldraði hún á leiðinni inn. „Mér 

líður eins og ég sé alltaf í baði.“  

Arnar og pabbi voru búnir að skella kjötinu á 

grillið og voru úti í garði að spjalla saman. 

Margrét var komin og vildi ólm komast í 

sturtuna með systur sinni. Hún gólaði, 

„Magget vil lika bada, Magget vil lika bada!“  
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Rebekka vildi ekki að fá hana með sér í þetta 

sinn, þetta átti að vera mjög snöggt bað. 

Mamma var búin að finna til kjólinn og slaufu 

í hárið. Hún hjálpaði Rebekku að klæða sig, 

greiddi henni og spreyjaði svo glimmeri yfir allt 

saman. „Þetta er ótrúlega flott mamma, má ég 

setja glimmer í andlitið líka og gloss?“ „Já, já, 

elskan það er í lagi,“ sagði mamma. 
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Rebekka kom hlaupandi út í garð til pabba og 

Arnars. „Þú ert eins og prinsessa,“ sagði Arnar.  

„Nei, ég er ekki prinsessa, ég er englastelpa!“  

„Já það er rétt ég sé það núna,“ sagði Arnar og 

brosti. Pabbi ákvað að skreppa heim til sín og 

ná í afganginn af fjölskyldunni og Rebekka tók 

að sér að passa Margréti á meðan. Hún var að 

fara yfirum af spenningi. „Hvenær koma 

eiginlega þessir gestir,“ kallaði hún. „Þeir fara 

nú örugglega að koma,“ sagði Arnar. „Á ég ekki 

bara að setja upp litla tjaldið þitt í garðinum á 

meðan við bíðum?“ „Jú, einmitt! Það er frábær 

hugmynd.“ 
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Rebekka hljóp inn og sótti tjaldið og Arnar 

skellti því upp. Hann var enga stund að því, 

hann var svo oft búinn að tjalda því. Svo náði 

hann í teppi og setti það inn í tjaldið þannig að 

nú gátu stelpurnar látið eins og þær væru í 

alvöru útilegu.  

Fyrstu gestirnir fóru að týnast inn og allir 

komu þeir með fallega skreytta pakka og poka. 

Rebekka átti fullt í fangi með að taka við þeim 

öllum og opna þá. Svo var mamma líka búin 

að skipa henni að skrifa á miða hvað hún fékk 

frá hverjum svo hún gæti þakkað fyrir sig og 

vissi hver hefði gefið henni hvað. Þetta tók allt 

saman tíma en gekk vel og Rebekka var 

himinlifandi með allt sem hún fékk. Hún fékk 

geisladisk með Páli Óskari, föndurdót, bangsa, 

videómynd, Game boy leik, peysu, buxur og 

svo fékk hún gullfisk frá Dísu stjúpömmu og 

Lassa stjúpafa.   
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Gullfiskurinn var ofsalega fallegur, 

appelsínugulur á litinn með stóran og 

glæsilegan sporð. Rebekka var fljót að setja 

hann ofan í búrið til Lilla og Milla. „Hvað get ég 

látið hann heita?“ Spurði Rebekka Lottu. „Ég 

held að það sé flott að hann heiti Tilli.“ „Ha, 

Tilli?“ „Já, fattarðu ekki, Lilli, Milli og Tilli,“ 

sagði Lotta brosandi. „Nei, það gengur ekki að 

hann heiti Tilli. Mér finnst það eiginlega frekar 

dónó. Ég held að það sé betra að hann heiti 

Silli. Já, hann á að heita Silli. Þá er það Lilli, 

Milli og Silli.“ Rebekka brosti út að eyrum og 

var ánægð með þessa ákvörðun.  
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Þegar gestirnir voru búnir að gæða sér á 

lambakjötinu var afmæliskakan borin fram 

ásamt fleiri kökum og kræsingum. Rebekka 

settist fyrir framan kökuna og nú var komið að 

því að syngja afmælissönginn fyrir hana. Allir 

gestirnir söfnuðust í kringum borðið þar sem 

afmæliskakan stóð og horfðu á Rebekku. 
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„Skrítið,“ hugsaði Rebekka. „Mér hefur alltaf 

fundist þetta svo frábær stund, en núna finnst 

mér þetta eiginlega bara óþægilegt. Það stara 

allir á mann meðan þeir syngja afmælislagið og 

bíða svo spenntir efti því að maður blási á 

kertin og óski sér. Ég get nú ekki einu sinni 

óskað mér með alla svona starandi á mig! 

Maður nær ekki einu sinni að hugsa heila 

hugsun undir þessari pressu. Hummm......., 

en ég dríf bara í þessu,“ hugsaði Rebekka og 

blés og blés þar til öll kertin voru slokknuð. 

„Jæja, afmælisstelpa“ sagði svo Anna frænka, 

„hver var óskin hjá afmælisstelpunni?“ „Anna“, 

sagði Rebekka, „heldurðu virkilega að ég geti 

farið að segja þér það? Þá rætist hún ekki!“ „Jú 

jú, hún rætist alveg þó þú deilir henni með 

gamalli frænku sem fær aldrei að óska sér 

svona lengur,“ sagði Anna og brosti út að 

eyrum. „Nei, nei, Anna ég segi þér alls ekki frá 

óskinni minni.“ 
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Hún Anna frænka er ein forvitnasta 

manneskja sem fyrirfinnst á jörðinni. Einu 

sinni þegar hún var að hengja út þvottinn í 

garðinum heima hjá sér þá heyrði hún að 

nágrannakonan hennar var að tala um 

eitthvað mjög merkilegt við einhverja aðra 

konu úti í garði hjá sér. Anna varð svo forvitin 

að hún læddist að runnanum hjá sér og fór að 

hlusta. Það sem verra var, var að hundur 

nágrannans var líka úti í garði og hann var 

eitthvað að hnusa akkúrat í runnanum hinum 

megin við Önnu. Hann ákvað svo að lyfta upp 
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löppinni og spræna á runnann. En viti menn, 

hann sprændi beint í andlitið á Önnu. Önnu 

brá náttúrulega svo rosalega að hún æpti 

hástöfum og kom upp um sig. Frekar leiðinlegt 

fyrir hana en fyndið fyrir okkur hin. 

„Rebekka,“ kallaði mamma úr eldhúsinu. 

„Eigum við ekki að fara í einhvern 

skemmtilegan leik úti í garði?“ „Jú, jú mamma, 

ég er einmitt búin að skipuleggja einn 

frábæran leik sem er mjög skemmtilegur. 

Hann heitir Stoppdans. Við verðum bara að 

taka geislaspilarann með okkur út í garð og 

svo verður einn að stjórna tónlistinni. Allir 

hinir dansa á meðan tónlistin er spiluð og 

þegar hún er stoppuð þá eiga allir að reyna að 

stoppa. Sá sem er síðastur að stoppa dettur 

út.“ „Já elskan, þetta er fínn leikur. Ég skal 

stjórna diskóinu, ég er ótrúlega góð í því,“ 

sagði mamma brosandi. 



42 
 

 

Rebekka hljóp út í garð og skipulagði leikinn. 

Tónlistin var stillt í botn og allir skelltu sér í 

dansinn. Einn og einn týndist úr hópnum og í 

lokin voru bara Rebekka, Lotta, Nökkvi vinur 

Rebekku og Jóhanna frænka eftir á 

dansgólfinu. Rebekka var mjög ánægð að 

Nökkvi væri enn á gólfinu, hann var svo 

svakalega skemmtilegur og dansaði líka svo 

vel. Stundum var Lotta að stríða Rebekku og 

segja að hún væri skotin í honum, en það var 

sko ekkert þannig. Henni finnst hann bara 

mjög skemmtilegur og fyndinn og já, svo er 

hann líka alltaf svo góður við hana. Hann er 

líka hjálplegur og duglegur. Svo er hann líka 



43 
 

með mjög sætt bros, alltaf þegar hann brosir 

fær hann spékoppa í kynnarnar, sem eru bara 

sætir! En nei, hún er ekkiiiiii skoooootin í 

hooooonum! Í lokin var það Jóhanna frænka 

sem sigraði, stelpurnar voru nú ekkert mjög 

ánægðar með það. En svona er þetta, það geta 

ekki allir unnið! Eftir dansinn ákvað fullorðna 

fólkið að fá sé ábót á kaffið og krakkarir héldu 

áfram að leika sér. 

Þetta var vel heppnaður afmælisdagur og 

síðustu gestirnir fóru ekki heim fyrr en um 

kvöldið. Þá var farið í það að ganga frá og 

skoða gjafirnar sem Rebekka hafði fengið. 

Mamma var voða glöð með það hvað Rebekka 

hafði staðið sig vel í að skrifa niður hvað hún 

hafði fengið frá hverjum og einum. Það voru 

ekki nema þrjár gjafir sem ekki höfðu verið 

skrifaðar niður en Rebekka mundi alveg frá 

hverjum þær voru. Það var fiskurinn Silli sem 

var frá Dísu og Lassa, föndurdót frá Lottu og 

geisladiskurinn með Páli Óskari, frá Nökkva.  
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Það var ánægð lítil átta ára stúlka sem lagðist 

á koddann sinn þetta kvöldið. Hún fór yfir 

daginn í huganum og sofnaði með bros á vör. 

Hún ætlaði að vakna eldsnemma á morgun til 

þess að leika sér með allt nýja dótið sitt.  


