
Mikael var alveg
svakalega hræddur
við mýs. Þegar hann
sá litlu bláu músina

heima hjá sér þá hljóp
hann skelfingu lostinn
út af heimilinu sínu
og hringdi strax í

konuna sína. Hann var
alveg logandi hræddur.



Afi fór í göngu á
hverjum morgni.
Þegar gangan var

búin þá settist hann á
bekk í garðinum og

fylgdist með dýrunum
leika sér.  Afi var
alltaf með stafinn

sinn þegar hann fór í
göngu.



Snotra litla var búin
að týna uppáhalds
dótinu sínu. Hún

leitaði út um allt. Hún
leitaði inni í stofu,

eldhúsi og
baðherbergi.  Loksins
fann hún dótið, það

var í kassa á gólfinu í
geymslunni.



Nanna var svo spennt.
Afi og amma voru að
koma í heimsókn og

þau gáfu henni fallega
gjöf. Gjöfin var í

grænum kassa og utan
um hann var rauður

borði. Nanna var mjög
hissa þegar hún sá

hvað var í pakkanum.



Á haustin þarf að
raka saman laufin

sem detta af trjánum.
Afi og Doddi hjálpast
að við það. Afi rakar

og Doddi setur laufin í
poka. Laufin eru í

fallegum haustlitum
gulum, rauðum og

grænum.



 Nóel var í göngu með
mömmu niðri í bæ. Allt
í einu uppgötvaði Nóel
að hann var búinn að
týna mömmu. Hann

varð skelfingu lostinn.
Eftir smá stund

fattaði Nóel að fara inn
í næstu búð og fá að

hringja í mömmu.



Húsvörðurinn í
skólanum var alltaf

hress og
skemmtilegur. Hann

var vinur allra
krakkanna í

skólanum. Hann
hjálpaði þeim og sagði

þeim stundum
brandara.



Natan átti stóran
brúnan bangsa sem
hann kallaði Lubba.
Natan og Lubbi voru
alltaf saman og oft á
dag þá knúsaði Natan
bangsann sinn. Best
þótti Natani að knúsa
bangsa áður en hann

fór að sofa.



Palli pípari þarf oft að
bjarga málunum. Í

dag var hann að gera
við lekan vask. Til þess
að geta það þá þurfti
hann að nota rauðu
rörtöngina sína. Palli
þarf alltaf að taka
hana með sér í öll

verkefni.



Ninni er að verða stóri
bróðir. Hann er orðinn
svo spenntur. Hann
fær oft að leggja

eyrað á magann á
mömmu. Stundum
finnur hann litla

barnið sparka. Ninni
spjallar þá við litla
barnið í maganum.



Nonni var alveg í
spreng. Þegar hann
ætlaði á klósettið þá
komst hann að því að
það var upptekið. Hvað

átti hann að gera?
Hann ákvað að hlaupa
bak við hús og pissa

þar. Má það?



Nikka beið í röð til að
komast í strætó. Í
strætóskýlinu var
maður að tala í

símann. Hann talaði
mjög hátt og lengi.

Nikka var orðin
reglulega pirruð á
honum og setti í

brýrnar.



Kristbirni líður
ákaflega illa. Hann er

með háan hita og
sáran höfuðverk.

Þegar mamma var
búin að setja kaldan
bakstur á höfuðið á

honum og mæla
hitann þá leið honum

mun betur.



 Óskar átti að mæta
á mikilvægan fund í

vinnunni og hann varð
að mæta á réttum

tíma.  Því miður svaf
hann yfir sig svo að

hann þurfti að hlaupa
eins hratt og hann

gat. Hann kom
lafmóður í vinnuna.



Nikki er frekar fúll við
mömmu sína. Hún er
alltaf að segja honum

hvað vatn sé
mikilvægt fyrir

líkamann og að hann
eigi frekar að drekka
vatn en orkudrykki.

Nikki vill bara drekka
orkudrykki.



Sólmundur er alveg í
skýjunum.

Bekkjarsystir hans
sem hann er voðalega
skotinn í kyssti hann

á kinnina í frímínútum
í dag. Sólmundur vissi
ekkert hvernig hann

átti að vera og roðnaði
í kinnum.



Daníel passaði sig ekki
nógu vel. Hann fór í
göngutúr en gleymdi

að setja á sig
endurskinsmerki. Hann
varð fyrir bíl en sem
betur fer þá meiddi

hann sig bara í nefinu,
fékk sár á höfuðið og

fótbrotnaði.



Konan í næsta húsi
var alveg bálreið við

Sigga. Siggi hafði tekið
eitt blóm úr garðinum

hennar og var að
kippa blöðunum af því.
Siggi skildi ekkert af

hverju konan var
svona reið.



Víkingur æfir fimleika
sex sinnum í viku.

Þegar hann er úti á
leikvelli getur hann

líka æft sig í
klifurgrindinni. Hann

veit að æfingin skapar
meistarann og hann
nýtir hvert tækifæri
til þess að æfa sig.



Hjónin Rafael og
Kristbjörg voru bæði

mjög vinsælir
óperusöngvarar. Þeim
fannst skemmtilegast

þegar þau voru að
syngja saman. Þau
æfa sig saman á

hverju kvöldi.



Feðgarnir voru að
leggja af stað í

gönguferð. Veðrið var
frábært. Sólin skein
og ekki sást ský á

himni. Þeir ætluðu að
vera úti allan daginn.

Þeir voru búnir að
setja nesti og teppi í

bakpoka. 



Sigurveig frænka býr
til bestu bökur í heimi.
Bökurnar hennar eru
svo góðar á bragðið
að þær klárast alltaf
um leið. Svo eru þær
líka svo fallegar. Einu
sinni vann Sigurveig í
bökukeppni og fékk

fyrstu verðlaun.



Kitta er tveggja ára
stelpa. Hún er mjög

dugleg og vill gera allt
sjálf. Núna ætlar hún

að hætta að nota
bleyju en frekar að
pissa í klósettið. En

fyrst þarf hún að æfa
sig með því að pissa í

kopp. 



Óðinn er ekki glaður.
Hann langar ekki til að

vera í skólanum að
læra. Hann langar til að
vera úti í góða veðrinu
og leika sér í fótbolta.

Óðinn er svo upptekinn
að hugsa um fótbolta
að hann gleymir að
skrifa í bókina sína.


