
Þegar Diljá var lítil
stelpa þá dreymdi
hana um að verða

dýralæknir.
Draumur hennar
rættist og í dag
læknar hún stór

og smá dýr.



Strákurinn var
aðeins of seinn í

skólann. Þegar hann
ætlaði að læðast inn

í skólastofuna þá
prumpaði hann alveg
svakalega hátt. Hann

varð mjög
vandræðalegur á

svipinn.



Stelpan var í
skólanum. Hún
varð voðalega
vandræðaleg
þegar hún

prumpaði óvart. 
 Sem betur fer
tók enginn eftir

því.



Númi er að gera
galdur. Hann segir

að ef maður
stingur báðum

þumalputtunum í
eyrun og reki út

úr sér tunguna þá
fari að snjóa.



Litla rauðhærða
stráknum finnst

svo gaman að ulla
framan í stóra

bróður sinn af því
að hann verður

alltaf svo pirraður
þegar hann gerir

það.



Strákurinn er með
leiðinlegan ávana,
hann er alltaf að
bora í nefið á sér.

Mamma hans
hefur oft beðið

hann um að hætta
þessu stanslausa

bori.



Kidda var í
heimilisfræði. Hún

átti að baka
piparkökur. Þegar
Kidda var búin að
fletja út deigið 

 bjó hún til
stjörnukökur. 



Kidda var í
heimilisfræði. Hún

átti að baka
piparkökur. Kidda
var búin með allt
deigið og ákvað að
gera bleikt deig til
að geta skorið út

fleiri stjörnukökur. 



Í heimilisfræði 
 hjálpuðust

stelpurnar að við
að hræra deig og
fletja það út. Þær
ætluðu að baka

fullt af
stjörnukökum.



Þessir kátu
krakkar eru vinir.
Stelpan sem er
fremst í röðinni
er í samlitum

fötum.



Þessir kátu
krakkar eru vinir.

Krakkarnir í
miðjunni eru með
nákvæmlega eins

höfuðföt.



Í hættulegasta
galdraatriðinu á
sýningunni þá

þarf Lalli
galdramaður að
sveipa skikkjunni

utan um sig.



Í galdraatriðinu
þar sem Lalli
galdramaður

breytir froski í
kanínu, þarf hann

ekki að sveipa
skikkjunni utan

um sig.



Mamma gaf
krökkunum nýjar
bækur. Bækurnar
voru svakalega

spennandi og þau
voru ákaflega

spennt.



Sámur og Snotra
voru búin að leika
úti allan daginn.
Þegar þau komu

inn fóru þau strax
í bað. Mamma
setti mikið af

freyðibaði í vatnið.



Sámur vildi
endilega skella sér
í heitt freyðibað.

Hann var svo
spenntur að fá að

prófa nýja
baðburstann sinn.



Sámi fannst
yndislegt að

slappa af í heitu
baði. Best fannst

honum ef
freyðibað var sett

út í vatnið.



Ljóshærði
strákurinn og
dökkhærða

stelpan eru að
baka stjörnukökur

handa
kennaranum

sínum.



Dökkhærði
strákurinn og

síðhærða stelpan
eru að baka
stjörnukökur

handa
kennaranum

sínum.



Hörður og Haukur
eru tvíburar. Þeir

eru báðir
iðnaðarmenn.

Hörður er smiður
og Haukur er

málari.



Bryndís litla systir
Harðar og Hauks
ákvað að læra iðn
eins og bræður
hennar. Hún er
smiður eins og

Hörður.



Nóa dreymdi að
hann hitti tvær

geimverur. Önnur
var kát og veifaði
honum. Sú minni
var ekki eins glöð,
hún var frekar fúl
og veifaði honum

ekki.



Brynjar dreymdi að
hann hitti tvær

geimverur. Önnur
var með mjög stóran

lófa og veifaði
honum. Hin

geimveran var
fullklædd með

hendur niður með
síðum. 



Brynjar dreymdi að
hann hitti tvær

geimverur. Önnur
var með hendur á
síðum og hin hékk

niður úr loftinu
eins og leðurblaka.

 


