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Halló, öllsömul!
ÉG HEITI EIRÍKUR 

DÝNAMÍT,
ég er trélús og ég á eftir að birtast 

af og til alveg óvænt og segja þér 
hvað mér finnst. Á þessu áttirðu ekki 
von, er það nokkuð? Ef ég á að segja 

alveg satt er ég hálfhissa á þessu 
líka. Ég er venjulega bara í vinnunni 

að keyra strætó.

Hvað um það ... nú 
skaltu fletta síðunni 

því að þú átt í vændum 
alveg stórundarlega og 
spennandi lestrarstund!



 

     FYRSTI KAFLI

 Teddi og Nanna

               Hér er Teddi.

                                                     Og þetta er Nanna.
 



E
ins og títt er um refi áttu þau systkinin 
heima í stórborg. Nanna var hugrakkasti 

og djarfasti refur sem Teddi hafði nokkru sinni 
kynnst. Einu sinni hafði hann átt mömmu og 
pabba en hann mundi ekki eftir þeim. Hann hafði 
samt alltaf átt Nönnu. Hún sá til þess að hann 
fékk eitthvað að éta og góðan stað til að sofa á.

Auk þess að hugsa um Tedda fannst Nönnu 
gaman að hanga með vinum sínum í borginni. 
Hún þekkti hverja einustu götu, hvert einasta 
dimma skuggasund, hverja einustu ruslatunnu 
og hvern einasta felustað. Nanna var TÖFFARI. 
Hún hafði engan tíma til að hlæja eða teyga að 
sér blómaangan eða lesa teiknimyndablöð. Og 
Nanna hafði heldur enga þörf fyrir slíkt, ó nei. 

Á hinn bóginn var Teddi lítill og sætur 
yrðlingur. Hann vildi ekki fara langt frá greninu, 
sem var falið inni í þyrnóttum runna út í horni 
risastórs garðs. Tedda fannst gaman að kútveltast 

í grasinu í sólinni, lykta af föllnum greinum og 
laufblöðum og sleikja ísbrauðform sem fólk hafði 
hent. Af og til kom Nanna til hans og lét hann fá 
eitthvert smotterí að narta í. 

          
         Dásamlega gott . . .
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Nanna elskaði kaffi.
Það hélt henni í

En stundum fór það samt þannig 
að hún drakk of mikið kaffi og þá fór 

hún að titra og gagga og þá þurfti Teddi alltaf að 
setjast á hausinn á henni til að róa hana.

Já, Teddi og Nanna voru fínustu refir og 
þau skorti ekki neitt. Tja, nánast ekki neitt. Að 
undanförnu hafði Teddi haft undarlega og sára 
tilfinningu í brjóstinu. Hann fékk þessa tilfinningu 
í hvert sinn sem hann sá Nönnu brokka í burtu 
og skilja hann eftir einan í greninu. Hann fékk 
líka þessa tilfinningu þegar hann sá hana rabba 
við vini sína, þau Tunnu og Kjarra. Hann fékk 
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líka þessa tilfinningu þegar hann sá sætar litlar 
mannverur leiða stærri mannverur í garðinum. 
Stundum fékk hann líka þessa tilfinningu á 
kvöldin þegar þau sátu uppi á háum kletti og 
horfðu á stóran, dökkan himininn og þá gaf hann 
frá sér þungt andvarp.

Einn eftirmiðdag, þegar Teddi hafði hringað 
skottið yfir sig í greninu heyrði hann tónlist. 

Einhver var að spila á gítar. Og svo byrjaði há 
og skræk rödd að syngja þetta ljúfa lag.

      

Teddi klöngraðist út úr greninu.
„Ég get þetta ekki lengur!“ kjökraði hann. „Ég 

er EINMANA! Ég vil eignast vini.“
Hann leit á engisprettuna sem hafði verið að 

syngja þennan söng.
„Halló! VILTU vera vinur minn, litla engi-

spretta?“ spurði hann. „Þér finnst gaman að 
syngja, mér finnst gaman að syngja – við eigum 
svo margt sameiginlegt!“

„Burt,“ sagði engisprettan og hoppaði í burtu. 

 Ó, halló besti vin
 Ó, halló vinur minn
 Aldrei einn ég verð
 er besti fer í bæjarferð

          Brostu og taktu í höndina á mér 
          Og ég skal alltaf vera með þér
          hlæjum og syngjum og dönsum og hoppum
          og aldrei einmana við skoppum ...
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Teddi lagði niður skottið en svo nuddaði hann 
loppunum saman. Núna vissi hann að minnsta 
kosti hvaða sára tilfinning þetta var í hjarta hans 
og nú gat hann gert eitthvað í málunum. Og 
enginn tími var betri en einmitt núna. 

Þá heyrði hann allt í einu hljóð koma frá 
ruslatunnunni.

 

Tvær dúfur höfðu tyllt sér á brún tunnunnar og 
voru að gogga í kartöfluflögumylsnu og hálfétin 
epli og guð má vita hvað annað.

„Halló!“ sagði Teddi. Hann hafði séð þessar 
dúfur áður. Önnur þeirra var einfætt og hin var 
með sólgleraugu.

„Farðu,“ sagði einfætta dúfan.
„Ég heiti Teddi og ég veit alveg hver þið eruð!“ 

sagði Teddi.
Dúfurnar horfðu báðar á hann reiðilega.
„Ég efast ekki um það,“ sagði dúfan með sól-

gleraugun. „Systir þín beit fótlegginn af honum.“
Teddi roðnaði. „Æ, ...“ sagði hann. „Mér finnst 

það alveg hræðilegt.“

„OGÚ...    OGÚ.. .     OGÚ . . .

ER  TIL  TÓMATSÓSA  HÉR?“

„O GÚ.. .  OGÚ...  ÉG SÉ ENGA.
Æ, EN ER ÞÁ TIL MAJÓNES?“

OGÚ.. .  OGÚ...“

„NÚ, NÚ, ÉG BÝST VIÐ AÐ ÞAÐ VERÐI AÐ DUGA.. .
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„Hvað viltu, krakki?“ spurði einfætta dúfan.
„Tja,“ sagði Teddi svolítið feiminn. „Ég hef 

séð ykkur hérna í nágrenninu og ég verð svolítið 
einmana svona einn í greninu. Ég var bara að 
hugsa um ... hvort þið vilduð verða vinir mínir?“

Dúfurnar hristu höfuðið.
„Gaur, þú hlýtur að vera að grínast,“ sagði 

einfætta dúfan. „Mér þætti vænt um að halda 
þessum eina fótlegg, þakka þér kærlega fyrir.“

Og þær flugu upp í átt að annarri ruslatunnu, 
sem var langt í burtu.

„Jæja,“ sagði Teddi og klappaði sér á kollinn. 
„Þú reyndir að minnsta kosti. Það skiptir öllu máli.“

Hann var að byrja að semja vísu um þetta atvik 
þegar hann tók eftir tveimur skuggalegum verum 
sem sátu á bekk einum í garðinum. Þær voru með 
veiðihár! Þær voru með skott! Trýnið á Tedda 
kipptist til af æsingi. KETTIR! Annar þeirra 
var að tæma eitthvað upp úr dós í kjaftinn á sér á 

meðan hinn var að sleikja sig á dónalegum stað. 
Af og til hættu þeir að gera það sem þeir voru að 
gera og góluðu óhugnanlega.

Teddi kveinkaði sér og reyndi að komast hljóðlega 
á brott. Hann lyfti loppunum og setti varlega niður ... 
og lyfti aftur loppunum og setti varlega niður ... og 
svo lyfti hann aftur loppunum og – 

Teddi hafði óvart stigið ofan á Stínu-pínu 
partíkráku.

„USSSSSSS!“ sussssaði Teddi á hana.

„AÚÚÚÚGA! Nú skal djammað!“

„Partíið er BYRJAÐ!“

10



Sagði Stína-pína og blés í partíflautu – alveg 
hrikalegt hátt.

Kettirnir kipptust til og störðu illilega á Tedda 
með hræðilegum, gulum augunum.

„Hvissss,“ hvæstu þeir.
„Ææææææ!“ æjaði Teddi.
Hann hljóp aftur inn í grenið eins fljótt og 

feldklæddir fótleggir hans báru hann.

Nanna var í greninu með vinum sínum, þeim 
Tunnu og Kjarra. Þau voru að gretta sig og taka 
myndir af hvert öðru á símana sína. 

Teddi tók dýfu inn í grenið, móður og másandi 
og augun stóðu á stilkum. 

„Hvað kom fyrir þig?“ spurði Nanna.
Hann benti aftur fyrir sig, kjökraði og hoppaði 

á staðnum. 
Nanna greip í eyru Tedda og strauk þau rólega 

þangað til hann róaðist.

„K-k-k-kettir!“ gat hann loksins stunið upp.
„Var það HÚN?“ spurði Nanna hvasst.
Teddi hristi höfuðið.
„Nú, hættu þá að fríka svona út! Hinir kettirnir 

gera þér nákvæmlega ekki neitt.“
Teddi andvarpaði og fór út í eitt horn grenisins.
Nanna leit á Tunnu og Kjarra og ranghvolfdi 

augunum. Hún myndi þurfa að ræða þetta betur 
við Tedda. 

„Við sjáumst seinna,“ sagði hún.
„Jú, gerum það, sjáumst seinna,“ sagði Kjarri.

Nanna sat við hlið Tedda sem hafði hringað sig 
saman í horninu og hélt á Skóa, sem var gamall 
inniskór með broskarl til skrauts. Teddi hafði átt 
hann frá því hann var lítill hvolpur.

„Hvenær koma mamma og pabbi heim?“ 
spurði Teddi.

Nanna andvarpaði.
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„Það veit ég ekki,“ svaraði hún. „Þau minntust 
ekki sérstaklega á það.“

„En ... þau koma samt aftur heim? Mig langar 
svo að vita hvernig þau líta út.“

Nanna svaraði ekki. Hún horfði bara út í tómið, 
meðan Teddi sat rólegur og hlustaði á regnið falla 
og umferðarniðinn í fjarska.

Smá stund leið þangað til hann tók aftur til máls.
„Nanna, hvers vegna hata kettir okkur svona 

mikið?“ 
Nanna hringaði loðnu skottinu utan um Tedda.
„Þeir hata okkur ekki allir,“ sagði hún. „Bara 

sumir. Og þú veist alveg hvers vegna, er það ekki?“
„Er það út af þessum virkilega hræðilega 

ketti?“ spurði Teddi.
„Jebb,“ sagði Nanna. 

„Það er út af þessum 
virkilega hræðilega 
ketti.“

ANNAR KAFLI

Þessi virkilega
hræðilegi köttur

Þetta er Bolla prinsessa.
Hún er köttur. Virkilega hræðilegur köttur.
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