
Atli litli var orðinn
fjögurra ára gamall.

Mamma sagði að hann
mætti opna pakkana

þegar hann væri búinn
að blása á kertin á

afmæliskökunni. Atli
var svo spenntur. Hann
blés svo fast á kertin

að kremið fór næstum
því af.



Krissa litla var
steinsofandi. Hana

dreymdi að hún væri
álfaprinsessa.

Prinsessan átti grænan
dreka sem hún gat

flogið á.  Álfaprinsessan
átti bæði kórónu og

töfrasprota.
Draumurinn var mjög

skemmtilegur.



Brynjar litli var í göngu
með ömmu og hún

keypti handa honum
jarðarberjaís.  Það var
svo margt spennandi
að sjá í göngunni að
Brynjar gleymdi að
borða ísinn. Ísinn

bráðnaði og Brynjar var
svo leiður að hann fór

að gráta.



Helgi var að hjálpa
mömmu að baka

súkkulaðiköku.  Helgi
hrærði deigið á meðan

mamma smurði
formið.  Þegar kakan
var tilbúin þá hringdi

hann í afa og ömmu og
bauð þeim í kaffi.



Hanna var búin að
ákveða að vera
Rauðhetta á

öskudaginn. Amma
saumaði ofsalega

fallegan búning á hana
og mamma fann körfu.
Hanna var alsæl með
búninginn hún kyssti
ömmu og mömmu og
fór í búðir að syngja.



Rúnar fékk jójó í
afmælisgjöf. Á hverjum
degi æfir hann sig með
jójóið. Hann er að verða
mjög flinkur. Pabbi fékk
að prufa það en skaut
því beint í nefið á sér

og fékk blóðnasir. Pabbi
þarf að æfa sig betur

ef hann ætlar að verða
jafn góður og Rúnar.



Á föstudögum eldar
mamma alltaf

uppáhaldsmatinn hans
Sverris. Það besta sem
hann fær að borða er

pizza með pepperoni og
miklum osti. Sverrir

hlakkar alltaf mikið til
föstudaga því þá er
alltaf pítsupartý hjá

fjölskyldunni.



Pabbi og mamma
hjálpuðust að við að

útbúa öskudags-búning
fyrir Rósu. Rósu hafði
dreymt um að vera

grasker á öskudaginn.
Núna hafði draumurinn

ræst. Rósa fór með
vinum sínum að syngja

í öllum búðum
bæjarins.



Í góðu veðri þá er
gaman að fara niður á

strönd.  Heiðrúnu
finnst svo gaman að
gera sandkastala. Hún

setur sand í rauðu
fötuna með rauðu
skóflunni og býr til
marga sandkastala.

Heiðrún gerir 10
sandkastala.



Á morgun fer Gurra í
heimsókn til ömmu og
afa. Áður en hún fer þá

teiknar hún fallega
mynd af húsinu þeirra.

Húsið er hvítt með
rauðu þaki. Hún teiknar
sól og gras á myndina.

Hún ætlar að gefa
ömmu og afa myndina
þegar hún hittir þau.



Lilja var nýorðin ellefu
ára gömul. Mamma og
pabbi gáfu henni bleikt
rafmagnshlaupahjól og

bleikan hjálm í
afmælisgjöf. Amma og

afi gáfu henni mjög
fallega bleika peysu og
Búi frændi gaf henni

nýja rauða strigaskó og
gult pils.



Jarl var næstum því
alveg hættur að drekka

úr pela. Hann fékk
samt alltaf pelann sinn
á kvöldin áður en hann
fór að sofa.  Fyrst fékk
hann hreina bleyju, nýja
samfellu og að lokum
fór hann í nýja bláa

náttgallann sem
amma gaf honum.



Nikki var í mjög vondu
skapi. Hann gekk eftir
götunni og sparkaði
gosdós á undan sér. 

 Hann var í vondu skapi
af því að hann var á

leiðinni heim til að taka
til í herberginu sínu.
Honum fannst svo

ofboðslega leiðinlegt að
taka til.



Kötturinn Hvæsi átti að
passa að engar mýs

kæmust í búrið. Þegar
Hvæsi sá stóra mús

sitja á gólfinu að borða
ostinn þá varð hann
svo hræddur að hann

fraus og náði ekki
músinni. Stóra músin
borðaði ostinn með

bestu lyst.



Alli og Ósk roðna alltaf
þegar þau hittast. Þau

eru nefnilega svo
voðalega skotin hvort í
öðru.  Þeim finnst það

pínu vandræðalegt
hvað þau roðna alltaf
mikið. Alli varð svo

vandræðalegur að hann
var næstum því búinn

að pissa á sig.



Þetta eru Kobbi og Lísa.
Þau eru í sama bekk. 

 Kobbi er voðalega
skotinn í Lísu. Þegar

hún átti afmæli þá gaf
hann henni rauða

vettlinga. Lísa var svo
ánægð með vettlingana
að hún smellti kossi á

kinnina á Kobba.



Lóu þótti mjög vænt
um fuglana í garðinum.
Einn daginn sá hún að,
fuglarnir í stóra trénu
bak við hús, voru búnir

að eignast lítinn
fallegan unga. Lóa varð
ofsalega kát og hoppaði

og skoppaði út um
allan garð. 



Á öskudaginn þá var
Nói litli draugur.

Mamma klippti göt á
lak, tvö göt fyrir augun
og eitt fyrir munninn.
Þegar pabbi kom heim
og sá drauginn þá brá
honum svo mikið að

hann hljóp öskrandi út.
Það fannst Nóa og

mömmu mjög fyndið.



Kristbjörg var búin að
setja kisuna í dótarúm

og breiða yfir hana
mjúkt, bleikt teppi. Kisa
litla steinsofnaði strax.
Kristbjörg passaði að

enginn myndi vekja kisu
litlu og þegar einhver
kom nálægt þá setti
hún fingurinn fyrir

munninn. 



Baldur litli var að fara
út í búð fyrir mömmu
sína. Fyrir utan búðina
hitti hann stóran strák
sem bannaði honum að

fara inn og ullaði
framan í hann.  Baldur

litli var mjög hissa,
hann hafði aldrei áður
séð stóran strák láta

svona áður.


