
Þríhyrndi steininn  
Aron og Sara eru bestu vinir. Þau eru að leika sér í laut niðri í fjöru. Allt í einu heyrast 

miklar drunur og svakalegur skellur. Allt verður dimmt í örskamma stund. En jafn skjótt 

verður veðrið aftur eins fallegt og áður.  

 

Aron og Sara líta hvort á annað og segja bæði í einu. 

- Hvað er að gerast, hvaðan koma þessi læti???? 

 

Þau ákveða að kanna málið. Þau ganga örlítinn spöl og sjá för eftir þungan hlut, sem 

skoppað hafði eftir grasinu og endað niðri í fjöru. Þau stökkva af stað og sjá hvar skrítinn 

ferhyrndur hlutur liggur í fjörunni. Út úr hlutnum skaga hreyflar og fætur þess virðast 

vera laskaðir. 

 

- Komum og skoðum en förum varlega og verum vör um okkur segir Sara. 

Allt í einu heyrast skrítin og óvenjuleg hljóð og hleri opnast.  

Krakkarnir ganga nær til þess að skoða hlutinn.  

 

Út úr ferhyrnda hlutnum stígur vera. Svona veru hafa Aron og Sara aldrei séð áður. Hún 

er skringileg í útliti og líktist krökkunum ekkert. Þau horfa spyrjandi hvort á annað í 

stutta stund, þangað til veran stekkur allt í einu í burtu og hverfur úr augsýn þeirra.  

 

- Komum og reynum að finna veruna!!  

Hrópar Aron. 

- Já, gerum það, hvert ætli hún hafi farið? 

Segir Sara og skimar í kringum sig. 

 

Krakkarnir leita í dágóða stund en finna veruna hvergi. Þau eru í þann mund að gefast 

upp þegar þau heyra þrusk rétt hjá sér. Við hlið geimskipsins sjá Aron og Sara hvar veran 

gægist. 

- Halló, hver ertu??? 

- Já og hvað ertu að gera hérna??? 



En krakkarnir fá ekkert svar. Veran horfir á þau spurnaraugum. Í einni svipan ýtir hún á 

einn af þremur tökkum sem á henni eru.  

- Sjáðu Sara, takkarnir eru í laginu eins og ferhyrningur, hringur og þríhyrningur 

- Já og sjáðu hvað þeir eru á skrítnum stöðum.  

- Hlustaðu, hún er að reyna að tala við okkur. 

- Já, ætli hún geti stjórnað því hvaða tungumál hún talar með því að ýta á sérstakan 

takka??? 

Allt í einu heyrast furðulega hljóð koma frá verunni en að lokum áttuðu Aron og Sara sig 

á þvi sem veran var að reyna að segja.  

- J-á, é-g g-e-t þ-a-ð!!! 

 

Aron og Sara líta hissa hvort á annað og brosa góðlátlega til verunnar.  

- Hvað heiturðu??? 

- É-g h-e-i-t-i G-o-g-g-i o-g e-r g-e-i-m-v-e-r-a. 

- Og hvaðan kemurðu??? 

- É-g k-e-m f-r-á s-t-j-ö-r-n-u-þ-o-k-u-n-n-i A-n-d-r-o-m-e-d-u. 

Goggi geimvera segir þeim að hann hafi verið á leið til vinkonu sinnar, þegar skall á 

mikið óveður og hann villst af leið á geimskipinu sínu.  

 

- E-n h-v-a-ð h-e-i-t-i-ð þ-i-ð??? 

- Ég heiti Aron og þetta er vinkona mín, hún Sara. 

- H-v-a-ð-a s-k-r-í-t-n-i s-t-a-ð-u-r e-r þ-e-t-t-a??? 

- Þú lentir á jörðinni og þetta er Ísland. Hér búum við!!! 

 

Krakkarnir gjóa augunum að geimskipinu og segja að lokum. 

- Megum við skoða geimskipið þitt??? 

Goggi leiðir Aron og Söru að geimskipinu og leyfir þeim að kíkja inn. Þvílík sýn!!!  

- Vá, Aron sjáðu alla takkana og skjáina!!! 

- Heyrirðu öll furðulegu hljóðin!!!!  

Krakkarnir skoða geimskipið vel og vandlega. Setjast svo niður og spyrja nýja vininn 

sinn ýmissa spurninga um áhugaverða hluti, um plánetuna hans og geimskipið. Goggi 



svalar forvitni krakkana en allt í einu hrópar hann upp yfir sig. 

- Þ-r-í-h-y-r-n-d-a s-t-e-i-n-i-n-n v-a-n-t-a-r!!! 

Hann er niðurbrotinn, því hann veit að án þríhyrnda steinsins kemst hann ekki heim til 

sín.  

- Hvað gerir þríhyrndi steininn, spyr Sara??? 

- H-a-n-n k-n-ý-r g-e-i-m-s-k-i-p-i-ð m-i-t-t á-f-r-a-m. 

- Ef við hjálpumst öll að við að leita að steininum, hljótum við að finna hann!!! 

Þau hefjast handa þegar í stað og leita út um allt í fjörunni þar sem geimskipið lenti, undir 

skipinu, ofan á því og allt í kringum það. En fundu steininn hvergi!!! 

Vinirnir setjast niður á litla þúfu, þungt hugsi og horfa út á hafið. Goggi er búinn að gefa 

upp alla von að finna nokkurn tíma þríhyrnda steininn, sem kemur honum heim aftur. Þá 

laust snilldarhugmynd niður í huga Söru.  

- Kannski leynist steinninn inn á milli hinna steinanna í fjörunni!!! 

- Já, auðvitað kannski hefur hann skoppað burt í harkalegu lendingunni.  

Þau rjúka af stað í átt að fjörunni og byrja að leita eins og þau geta að þríhyrnda 

steininum. Ekki leið langur tími þar til Sara hleypur skælbrosandi í átt til Gogga. Sara 

réttir fram höndina opnar hana og segir: 

- Er þetta þríhyrndi steinninn??? 

Goggi verður mjög undrandi en yfir sig glaður, því í hendi Söru lá þríhyrndi steinninn. 

 


