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– Nei, nei, ekki gera það! hrópaði  
Hjörleifur með skelfingu í rödd inni og 
hárin risu á litla músarkroppnum. Ekki 
opna dyrnar, þú munt sjá eftir því!  
Hann hnipraði sig saman, klemmdi aftur 
augun, tók fyrir eyrun og beið þess sem 
verða vildi. Beið og beið.

Skömmustu legur opnaði hann loks  
augun skellti aftur bókinni með há værum 
smelli og leit í kringum sig. Sem betur fer 
var enginn annar á skóla safninu og því 
lítil hætta á að heyrst hefði til hans hrópa. 

Hrópa á bók!
Hjörleifur var nefni lega niður sokk inn  

í hörku spenn andi glæpa sögu. Hann 
lifði sig svo inn í söguna að þegar aðal
persónan var að því komin að læðast inn 
um bak dyrnar á myrku niður níddu húsi, 
dyr sem Hjör leifur vissi að ill mennið í 
sög unni hafði rétt áður laumað sér inn 
um, þá gat Hjör leifur ekki á sér setið 
lengur. Hann hrópaði svo hátt að meira að 
segja upp hróp unar merkin á blað síð unni 
hrukku við.
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Vissulega var gott til þess að vita að 
enginn hafði heyrt til hans en Hjör leifur 
varð þó að viður kenna að honum fannst 
orðið frekar ein mana legt á skóla safn inu 
eftir langt sumar frí. Edda kvaddi hann  
í byrjun sumars með þeim orðum að  
hún yrði komin aftur áður en færi að 
hausta en Hjör leifi fannst hálf partinn 
búið að vera haust legt síðan hún fór. 
Edda er safn kennari á skóla safninu og 

þau kynntust um vorið þegar Hjör leifur 
tók þá ævin týra legu ákvörðun að flytja úr 
sveit inni og gerast húsa mús. Hann settist 
að á safn inu og þau Edda urðu perlu vinir.

Kosturinn við að vera einn á safninu 
var sá að Hjör leifur gat ótrufl aður sökkt 
sér ofan í hverja bókina á fætur annarri 
og það tæki færi nýtti hann sér óspart.  
Til að byrja með valdi hann nýtt efni á 
hverjum degi. Hann kom sér hagan lega 
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fyrir á svæðinu þar sem íþrótta bæk  urnar 
voru og las þar hverja bókina á fætur 
annarri, svo færði hann sig yfir í hill
urnar þar sem vís inda bæk urnar voru. Þar 
dvaldi hann í nokkra daga og drakk í sig 
fróð leik. Dýra bæk urnar vöktu sérstakan 
áhuga hans um mitt sumar. Svo mikinn 
að hann dröslaði með sér mjúkri músar
mottu upp í hill una með dýra bók un um 
til að láta fara vel um sig og hélt þar til í 
nokkra daga áður en hann svo flutti sig 
yfir í Íslandssögubækurnar.

Það var hins vegar 
ekki fyrr en hann var 
kominn í skáld ritin 
að Hjör leifur gleymdi 
sér algjör lega. Glæpa
sögur og leyni lögreglu
sögur voru í sérstöku 
uppáhaldi en vandinn 
var sá að þær voru svo 
ótrúlega spennandi. 
Hjör leifur varð svo 
stressaður og jafn vel 
hálf smeykur (þótt hann 
myndi aldrei viður

kenna það) við að lesa þær. Þá hefði 
komið sér vel að hafa söng landi vin konu 
sína með stóru eyrna lokkana og gler
augun fram á nefið að bardúsa eitthvað  
í bóka hill unum.

Hjör leifur stóð upp og strauk skottið. 
Hann gerði nokkrar teygju æfingar. Hann 
hafði lesið í íþrótta bók einn eftir mið
dag í júní að nauð syn legt væri að gera 
hlé frá kyrr setu vinnu annað slagið og 
gera teygju æfingar. Lestur spennubóka 
hlýtur að teljast kyrr setu vinna. Alla vega 

voru axl irnar stífar 
og Hjörleifur ákvað 
að rölta aðeins um. 
Hann var farinn að 
þekkja safnið eins og 
buxna vasann sinn. 
Hann vissi orðið nán
ast hvar allar bækur, 
blöð og tímarit var 
að finna og ef minnið 
sveik hann, var svo 
þægi legt að leita eftir 
flokk unar kerfinu  
og staf rófinu. 
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Hann hafði loksins náð að læra staf rófið 
eftir að Edda kenndi honum staf rófs
vísurnar. Hann söng þær svo sem aldrei 
upp hátt en stund um greip hann til þess 
að raula þær með sjálfum sér til að átta 
sig á hvar hann gæti fundið bókina sem 
hann leitaði að. Tölvunum hætti hann sér 
enn ekki nálægt. Þær voru bæði flóknar 
og furðu legar.

Hjör leifur hraðaði sér því fram  hjá 
tölvu króknum og stökk upp í glugga kistu 
von góður um að trjá grein arnar sem  
slógust í rúðuna hefðu skyndi lega skipt 
yfir í haust tískuna.

Ekki hafði björkin á 
skóla lóð inni séð ástæðu 
til þess að verða við 
þeirri ósk. Laufin voru 
jafn vel grænni en síðast 
þegar hann leit út. Þrátt 
fyrir það léttist brúnin 
á Hjör leifi þegar augun 
þokuðust af grein inni 
yfir á gang stíginn þar 
sem létt stíg kona tiplaði 
í áttina að skóla hús inu. 

Kunnug legu brosi brá af og til fyrir á 
andliti hennar en þess á milli virtist hún 
vera í hróka sam ræðum og það ekki við 
sjálfa sig eins og oftast. Við mæl and inn 
gekk við hlið hennar en Hjör leifur þurfti 
að horfa næstum til himins til að sjá 
framan í hann. Þetta var ungur strákur, 
eða kannski maður, það var ekki gott að 
segja. Að minnsta kosti var hann lengri 
en nokkur sem Hjör leifur hafði áður séð. 
Hann var svo langur að buxurnar náðu 
ekki nema upp á miðjan rass á honum. 
Hárið var frekar sítt og hékk fyrir aug

um hans og hann gekk 
svo löngum skrefum að 
Edda þurfti að hlaupa 
við fót til að hafa við 
honum.

Þetta stefndi nú ekki 
beinlínis í endurfundina 
sem Hjörleifur hafði séð 
fyrir sér. Engu að síður 
var hann sæll með að 
Edda væri komin aftur. 
Þennan slána sem hún 
virtist ætla að draga 
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með sér inn á safnið ætti að vera hægt 
að hræða burtu með smá músarleikni, 
þá gætu þau Edda rætt í næði um allar 
bækurnar sem hann hafði lesið í sumar.

Hjörleifur stökk ofan úr glugga  kist
unni, trítlaði yfir gólfið og stillti sér upp á 
aftur  fæt urna með kross lagða fram fætur. 
Dyrnar opnuðust og Edda gekk inn og 
rakleiðis fram hjá honum án þess svo 
mikið sem að taka eftir honum. Í kjöl farið 
fylgdi sá langi, sem hefði kannski ekki 
verið svo slæmt ef honum hefði ekki fylgt 
skór, nógu stór fyrir músafjölskyldu að 
búa í og skórinn stefndi 
beint á Hjör leif.

Rétt í því sem skórinn 
var við það að fletja 
Hjörleif út í músar flat
köku skrækti hann og 
stökk í skjól bak við 
Eddu. Sá langi skrækti 
enn hærra og stökk 
í skjól bak við blaða
rekkann.

– Það … það … það 
… var mús! var stamað 

inni á milli tímaritana.
– Æi, Skúli minn, fyrirgefðu, ég var víst 

ekki búin að segja þér frá honum Hjör
leifi sem er safn mús hérna hjá okkur. 
Edda gat ekki annað en flissað. Þú þarft 
ekkert að hafa áhyggjur af honum, hann 
er yfir leitt frekar spakur, bætti hún við og 
blikk aði öðru auganu í átt að Hjör leifi.

Hjörleifur leit rann sak andi á þann 
langa, sem hét greini lega Skúli. Skúli 
pírði augun á móti og rétti úr sér.

– Skúli er stuðn ings full trúi hér í skól
anum og ætlar að að stoða okkur á safn

inu eftir hádegi í vetur. 
Það verður gott að hafa 
fleiri hendur til að leggja 
lið hér á safn inu. Við 
erum að bæta við mörg
um nýjum bókum og svo 
ætlum við að endurnýja 
tölvu kostinn og kaupa 
inn nokkrar spjald tölvur. 
Skúli er svo lag inn við 
allt þetta tækni lega, bætti 
Edda við.
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Ég geri mér nú 
alveg grein fyrir því 
að ég er ekki með 
hendur, hugsaði 
Hjör leifur, en mér 
fannst þetta nú bara 
ganga ágætlega hjá 
okkur tveimur.
Meðan hann dæsti 
og strauk önugur veiði hárin hóf Edda að 
sýna Skúla safnið. Hjör leifur rölti á eftir.

– Hér höfum við fræði bækurnar, sagði 
Edda. Við höfum alveg ágætis úrval af 
dýra bókum og þær eru alltaf vin sælar. 
Vísinda bæk urnar eru hér, ég er búin að 
panta fleiri slíkar og vonandi koma þær 
í vikunni. Nem endur á mið stigi nota 
nátt úru og vís inda bæk urnar mikið í 
heim ilda  vinnu. Svo erum við með mynd
lista bækur … Nei, hvað er að sjá þetta? 
Hjör leifur hrökk upp úr hugs un um sínum 
þegar Edda beygði sig eftir þremur  
bókum sem lágu á gólf inu. Hjör leifur 
minn, hefur þú ekki gengið vel um á safn
inu í sumar? Það er nú ekki þér líkt að 
skilja eftir bækur út um víðan völl.

Hjör leifur maldaði  
í móinn.

– Ég hef ekkert verið í 
fræði bók un um undan
farið. Ég týndi mér alveg 
í glæpa sög un um síðustu 
vik ur nar. Þetta getur 
ekki verið eftir mig.

En Edda mátti ekkert 
vera að því að hlusta á hann, hún hafði 
lagt bæk urnar frá sér á borð og hélt mal
andi áfram yfir  
í skáld sög urnar með Skúla á hæl un um.

Hjör leifur varð eftir. Hann velti bók
un um þremur annars hugar fyrir sér og 
reyndi að rifja upp hvenær hann hefði 
notað þær. Hann var kannski ekki sá allra 
snyrti leg asti en eitt af því fyrsta sem Edda 
hafði kennt honum var að ganga vel um 
bækur og það hafði hann passað vel upp á.

– Fuglarnir okkar, las Hjör leifur á kjöl
inn á fyrstu bókinni. Þessa man ég nú 
ekki einu sinni eftir að hafa lesið! Hann 
las á þá næstu. Dýra líf Ís lands. Og þá 
þriðju. Villt dýr í nátt úr unni. Það var 
alveg ljóst að þessar bækur voru ekki 
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Fuglarnir
okkar

D
ýralíf Íslands

V
illt dýr í 

náttúrunni

á gólfinu eftir Hjör leif því hann hafði 
hreinlega ekki lesið neina þeirra. Nú 
runnu á hann tvær grímur. Las hann 
í svefni? Eða, það sem verra var: Var 
mögu legt að ein hver hefði verið inni á 
safn inu án þess að hann yrði þess var?

Edda og Skúli voru nú komin í tölvu
krók inn og Edda var ekki búin með leið 
sögn ina. 

– Tölvu krók urinn okkar er vel nýttur 
og nem end urnir eru orðnir lagnir við 
að leita heim ilda á net inu. Það verður 
spenn andi að fá inn spjald tölvur.  
Við ætlum líka að nota þær til að leyfa 
nem end um að búa til sitt eigið efni,  
bækur og fræðslu mynd bönd.

Veif andi músar trítill uppi á einu lykla

borð inu átti engan mögu leika á að ná 
athygl inni þegar Edda var komin á kaf  
í þetta um ræðu efni.

– Já, en Edda, það var ekki ég sem skildi 
bækurnar eftir á gólfinu.

– Hafðu engar áhyggjur af þessu,  
Hjör leifur minn. Ég geng frá þeim á  
eftir. Edda klapp aði ergi legum Hjör leifi  
á kollinn.

Þau héldu ferð inni áfram yfir í skáld
ritin og Hjör leifur gleymdi sér fljótt við 
að hlusta á vin konu sína segja frá vin sæl
ustu titl un um í þeim hluta safns ins.

Morgun inn eftir gafst Hjörleifi og Eddu 
loks góður tími til að spjalla. Þau voru 
búin að bera saman bækur sínar um  
les efni sumars ins og voru niður sokkin  
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í vanga veltur um flokk unar kerfi Deweys 
þegar dyrnar opnuðust.

– Ertu að segja að flest bóka söfn á  
Íslandi og út um allan heim líka, flokki 
bækur sínar eftir kerfi sem var fundið upp 
fyrir um 140 árum?

– Já, hann Dewey, hann var klókur og 
kerfið sem hann bjó til stendur enn fyrir 
sínu. Edda kinkaði kolli til Skúla sem kom 
rölt andi inn á safnið. Hjör leifur lét sér fátt 
um finnast.

– Já, nú skil ég þetta með númerin á 

fræði bók un um. Hann ætlaði ekki að láta 
Skúla trufla þetta nota lega spjall. Hvert 
efni á sitt númer, er það ekki? Allar tækni
bækur eru í flokki 600 og hafa því númer 
sem byrjar á 6, allar landa fræði bækur 
eru í flokki 900 og hafa því númer sem 
byrjar á 9. Skúli seig niður í stól, kross
lagði hend urnar og teygði fram fæturnar 
þangað til þær náðu næstum út að dyrum. 
Hjör leifur hélt áfram. Hver er aftur fyrsta 
talan í númer unum á dýra bók un um? 
Hjörleifur hafði ekki fyrr sleppt orðinu 
þegar hann mundi eftir svo litlu.

– Edda, manstu eftir fræði bók un um 
sem voru á gólf inu í gær? Þetta er eitt hvað 
skrýtið. Ég var ekki að nota þær. Þetta var 
ekki eftir mig.

– Svona, svona kúturinn minn, þú hefur 
bara misst þær án þess að taka eftir því, 
þetta getur komið fyrir bestu nag dýr.

– Það má þá kannski segja að þú hafir 
misst vitið! sagði Skúli og kímdi. Hjör
leifur gat ekki annað en brosað líka. Hann 
var þá kannski fyndinn eftir allt saman.

Edda stóð upp og taldi tíma bært að fara 
að taka til höndum.
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– Hvað segið þið strákar, um að fara 
yfir skáld sög urnar? Sjá til þess að þeim 
sé raðað í rétta röð og hvort þurfi að laga 
ein hverjar bækur. Ég sá að spjald tölvurnar 
eru komnar í hús svo ég ætla að fara að 
huga að því að koma þeim í gagnið.

Þeir röltu sam ferða af stað en skrefin  
urðu heldur fleiri fyrir Hjörleif. Þeir 
stönsuðu hins vegar ná kvæm lega á sama 
stað og störðu jafn undrandi á sama 
punktinn. Það fór hrollur um Hjör leif. 
Á gólf inu hjá skáld rit unum lágu þrjár 
bækur. Hann þokaði sér nær og skoðaði 
titlana. Harry Potter, Myrkfælna uglan og 
Bangsímon. Hann var vissulega búinn að 
lesa tvær þeirra en ekki alveg nýlega. Enda 
hafði hann ekki litið í bók síðan Edda og 
Skúli fóru þarna um daginn áður. Þetta 
væri ekki hægt að kenna honum um. 
Strákarnir litu hvor á annan og spurðu 
sömu spurningar á nákvæmlega sama 
tíma.

– Varst þú að nota þessar bækur?
– Ég er búinn að vera að reyna að segja 

Eddu þetta, bætti Hjörleifur við. Það er 
eitthvað undarlegt á seyði hér. Edda má 

ekkert vera að því að hlusta á mig. Þú 
verður að hjálpa mér finna þetta út.

– Ég hef nú ekki mikla reynslu sem 
rannsóknarlögga, sagði Skúli hugsandi. 
En ég hef gaman af leynilögreglusögum 
og glæpamyndum. Við gerum okkar 
besta.

Hjörleifur sem var búinn að liggja yfir 
glæpasögum undanfarið lagði til að þeir 
byrjuðu á því að safna vísbendingum.  



10

Þeir litu í kringum sig en allt virtist eins 
og það var vant að vera.

– Það þýðir ekkert að svipast um bara 
svona í fljótheitum. Við verðum að hafa 
alvöru spæjaragræjur og skoða hvert 
smáatriði. Í öllum leynilögreglubókum 
eru aðalpersónurnar með spæjarahatt og 
stækkunargler, sagði Hjörleifur.

Skúla þótti nú ólíklegt að þannig væri 
það alltaf í raunveruleikanum. Hann dró 
þó krumpaða derhúfu upp úr rassvas
anum og skellti á höfuðið. Hjörleifur 
gramsaði í holunni sinni og sneri aftur 
með valhnetuskel á hausnum.

– Nú vantar bara stækkunargler. Ég 
held ég hafi séð svoleiðis í skrifborðs

skúffunni hennar Eddu en við skulum 
ekkert vera að láta hana vita hvað við 
erum að gera. Hún gæti verið ein hinna 
grunuðu. Í glæpasögum eru ill mennin 
oft þeir sem maður grunar síst.

Skúli rölti að skrifborðinu vantrúaður 
á að Edda væri glæpamaður í dulargervi. 
Hann sótti samt stækkunarglerið án þess 
að hún yrði þess vör.

Vel útbúið, lagði svo hið nýstofnaða 
spæjarateymi af stað í nákvæmari  
vísbendingaöflun.

Edda brosti í kampinn þegar hún  
horfði á eftir þeim tveim skríðandi með 
stækk unar gler leitandi undir hillum og 
bak við sófa.
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– Það er naumast að það á að fara vel 
yfir bóka kostinn!

Löngu síðar settust þeir vonsviknir í 
leskrókinn.

– Fannst þú eitthvað, Skúli?
– Nei en þú? Hjörleifur hristi höfuðið 

vonsvikinn. Allt sem ég fann var ein  
ein asta vesæl fjöður undir  
sófa. Skúli lyfti annarri 
auga brúninni letilega.

– Gæti það ekki verið  
eitthvað?

Hjörleifur spratt af stað 
með stækk unar glerið og 
Skúli á eftir. Rétt áður en 
þeir náðu áfanga stað var 
Skúli búinn að kippa  
Hjör leifi upp á skottinu,  
hélt honum á lofti í  
augn hæð og horfði á hann 
al var legur í bragði.

– Í fyrsta lagi þá getur þú ekki bara vaðið 
svona inn á vett vang glæps ins. Það þarf  
að ganga varlega um til að spilla ekki 
sönn unar gögn um. Hver veit nema hér 
finnist fót spor eða fingra för við nánari 

leit. Í öðru lagi skal ég sýna þér hvernig 
verk færi nú tíma rann sóknar lög reglu menn 
nota.

Skúli dró snjallsímann sinn upp úr 
rassvasanum og myndaði fjöðrina í bak 
og fyrir. Hann strauk símanum til hægri 
og vinstri, upp og niður og smellti á 

hnappa meðan síminn gaf 
frá sér alls kyns einkennileg 
hljóð áður en hann hvarf 
aftur ofan í rass vasann.

– Þá er bara að bíða, sagði 
Skúli. Ég er nýbúinn að 
hlaða niður frábæru smá
forriti sem greinir fjaðrir og 
fótspor og fuglahljóð eftir 
tegundum. Loksins gefst 
tækifæri til að prófa það.

Hjörleifur var efins og gat 
ekki séð hvaða máli skipti 

hvaða fuglategund þetta væri eða hvernig 
það kæmi innbrotunum á safnið við.

– Heldurðu kannski að það sé einhver 
að brjótast hingað inn með koddann sinn 
til að leggja sig eða hvað? Skúli klóraði 
sér í hökunni. 
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– Nei, þetta er ekki 
þannig fjöður eins og 
notaðar eru inn í kodda. 
Þessi er of gróf til þess. 
Nei, við bíðum eftir 
niðurstöðunum. Ég hef 
á tilfinningunni að við 
séum komnir á sporið.  
En nú sé ég að Edda er 
farin að fylgjast með  
okkur, við verðum víst  
að vinna eitthvað líka.

Eftir svefnlitla nótt 
rannsóknarmúsar í  
miðju sakamáli vaknaði 
Hjörleifur næsta morgun 
við að Edda var í miklu 
uppnámi.

– Þetta var nú það síðasta sem ég þurfti 
á að halda svona rétt fyrir skólabyrjun! 
Þegar Hjörleifur hafði nuddað stír urnar  
úr augunum og strokið veiðihárin, 
blasti sama óreiðan við honum og Eddu 
skömmu fyrr.

Spjaldtölvur lágu á víð og dreif um 
borðið. Bækur um allt gólf og glugginn 

yfir skrifborði Eddu 
stóð opinn upp á gátt.

– Hvað er hér á 
seyði, spurði Skúli 
um leið og hann gekk 
treglega og hálfsofandi 
inn á safnið. Hann 
virtist ekki hafa sofið 
meira en Hjörleifur.

– Þetta er háalvar
legt mál, svaraði Edda 
skrækróma. Það hefur 
verið brotist hér inn 
í nótt. Einhver hefur 
rótað hér í hirslum og 
bókum virðist hafa 
verið stolið.

– Sá hefur aldeilis farið hljóðlega um, 
muldraði Hjörleifur. Ég var andvaka 
mestalla nóttina en varð ekki var við neitt.

– Ekki nóg með það, sagði Skúli, nú ögn 
betur vakandi. Hver brýst inn á skóla
safn, rótar í fullt af nýjum spjaldtölvum 
og stelur svo bókum?

Edda mátti ekki vera að því að hlusta  
á strákana.
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– Ég verð að tilkynna þetta til skóla
stjórans! Hún hafði ekki fyrr sleppt 
orðinu en hún var rokin út af safninu.

– Krísufundur í rannsóknarteyminu, 
sagði Skúli stundarhátt, sló höndum á  
lær sér um leið og hann stóð upp og fór 
að ganga rösklega um gólf. Þetta verður  
bara alvarlegra og alvarlegra og brátt 
kemst lögreglan í málið og þá fáum við 
ekki að koma nálægt því lengur. Það er 
ekki um annað að ræða, við þurfum að 
leysa málið áður en 
lögreglan kemur á vett
vang. Ég fer yfir spjald
tölvurnar og leita að 
vísbendingum þar. Þú 
skoðar bækurnar á gólf
inu og svo hittumst við 
aftur og berum saman 
bækur okkar.

Eftir talsverða eftir
grennslan hlammaði 
Skúli sér aftur í stólinn 
og slengdi löppunum 
upp á borð. Hjörleifur 

hlammaði sér á borðið og krosslagði  
afturfæturna uppi á strokleðri.

– Jæja, hvað ert þú með? Engin um
merki eða skemmdir eru sjáanlegar á 
spjaldtölvunum en það var kveikt á einni 
þeirra og í myndasafninu var athyglis
verð mynd. Á myndinni sést skrifborðið 
okkar og bókastafli á því sem ekki er þar 
lengur en í einu horninu glittir í eitthvað 
sérkennilegt sem ég sé ekki betur en að sé 
kló á fugli. En þú, hvað fannst þú?

– Svo sem ekki mikið. 
Hjörleifur vafði skottinu 
utan um hendurnar á sér.

Hér er listi yfir bækurn
ar sem liggja á gólfinu. 
Selurinn síkáti eftir Láru 
Brynjarsdóttur, Glæp-
ir og gaman eftir Malin 
Urestad, Ævintýralandið 
eftir Ara Gunnar Krist
jánsson, Keppnisferðalag-
ið eftir Mari Rukeland, 
Ferðalag um himingeiminn 
eftir Brian Ugler.
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– Þetta eru allt skáldsögur en annars 
virðast þær ekkert eiga sameiginlegt sem 
liggur í augum uppi. Glæpasögur, ævintýri, 
dýrasögur, sumar eftir erlenda höfunda og 
aðrar eftir íslenska, sagði Hjörleifur.

Skúli tók af skarið.
– Nú skiptir öllu máli að vinna skipu

lega. Það er ekki mikið að hafa upp úr leit 
í spjaldtölvunum svo við skulum skoða 
þessar bækur nánar.

Eftir að hafa grandskoðað bækurnar 
í bak og fyrir, raðað þeim saman á fjöl
breyttan máta og velt þeim fyrir sér á 
alla kanta voru þeir engu nær. Hjörleifur 
var þó íbygginn á svip og það virtist sem 
hugmynd væri að kvikna í litla músar
kollinum.

– Ég er með eina hugmynd. Hún er 
kannski ekki mjög rökrétt en það sakar 
ekki að reyna. Prófaðu að raða bókunum 
í stafrófsröð.

Skúli var ekki svo sleipur í stafrófinu en 
klóraði sig þó gegnum verkefnið.

Ferðalag um himingeiminn 
Glæpir og gaman 
Keppnisferðalagið 
Selurinn síkáti 
Ævintýralandið

– Flott, samþykkti Hjörleifur. Skoðaðu 
svo kjölinn. Á kjalmiðanum eru þrír 
stafir í efri línu og þrír stafir í neðri línu. 
Stafirnir í neðri línunni tákna þrjá fyrstu 
stafina í titli bókarinnar. En það eru efri 
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UGL URE RUK LÁR ARI

stafirnir þrír sem ég er að velta aðeins 
fyrir mér. Þeir tákna þrjá fyrstu stafina í 
nafni höfundarins, fornafni ef höfund
urinn er íslenskur en eftirnafni ef hann 
er erlendur. Skoðaðu þá aðeins betur. 
Þegar bækurnar eru í stafrófsröð mynda 
3 fyrstu stafirnir í höfundarnöfnunum 
stafarunu:

UGL-URE-RUK-LÁR-ARI
Skúli skrifaði stafarununa samvisku

samlega á miða.
– Hvað ætlarðu svo að gera við þetta?
– Þetta er bara eitthvert bull.

– Nei, sýndu þolinmæði, kæri Skúli. 
Hjörleifur stikaði í hringi kringum  
miðann. Við erum með eitthvað bitastætt 
hérna, ég veit það. Settu stafina saman í 
eina runu.

UGLURERUKLÁRARI
– Hvernig hjálpar það okkur? Þetta er 

alveg sama ruglið.
– Nei, ég veit, ég veit!!! Hjörleifur var 

farinn að hoppa og skoppa af ákefð í 
kringum miðann. Skrifaðu þetta aftur og 
nú skiptum við þessu í orð.

– Uglur eru klárari!! Sérðu þetta ekki 
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UGLUR ERU KLÁRARI! Það er verið að 
senda okkur einhver skilaboð. En hvað 
þýðir þetta eiginlega? Fyrsta alvöru upp
götvun okkar í málinu en við erum engu 
nær. Við skulum ekki láta þetta draga úr 
okkur máttinn. Við erum komnir í gang, 
kæri vinur. Hvað myndu alvöru rann
sóknarlögreglumenn gera í stöðunni? Ég 
legg til að við förum yfir allar staðreyndir 
málsins og reynum að púsla þessu saman.

Félagarnir fengu sér sæti í sófanum í 
leskróknum og skerptu athyglina.

– Hvernig var með þessa nútíma rann
sóknarlögreglugræju þína? Þessa sem átti 
að svara spurningunni um fjöðrina?

Skúli svipti upp símanum.
– Ég var alveg búinn að gleyma því. 

Hann fletti upp smáforritinu og horfði 
ringlaður á niðurstöðuna. Fuglinn sem 
fjöðrin tilheyrir er af tegundinni Asio 
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Flammeus. Andlitið á honum var á við 
eitt stórt spurningarmerki. Þetta hlýtur 
að vera einhver furðufugl. Ég hef alla
vega aldrei heyrt talað um hann og hann 
er örugg lega ekki íslenskur. Við erum 
sennilega með mál í höndunum sem 
teygir sig út fyrir landsteinana. Líklega er 
hér um erlendan smyglhring að ræða.

– Nei, nú hefur þú horft á allt of margar 
bíómyndir. Hjörleifur var lagður af stað í 
átt að hillunni með dýrabókunum. Allar  
dýrategundir hafa latneskt heiti. Þau 
eru oft notuð í fræðiritum. Hann svipti 
þykkri bók úr einni hillunni og byrjaði 
að fletta. Asio Flammeus, öðru nafni 
brandugla.

Uglur koma enn við sögu.
Hjörleifur var orðinn ákafur.
– Manstu, Skúli, eftir bókunum sem 

við fundum á gólfinu fyrsta morguninn 
þinn? Fuglarnir okkar, Dýralíf Íslands og 
Villt dýr í náttúrunni. Þetta eru allt bækur 
um dýralíf. Þar á meðal fugla. Enn ein 
vísbendingin sem tengist fuglum.

Skúli gat ekki annað en samþykkt þetta 
en var þó ekki alveg sannfærður.

– Hvað þá með bækurnar sem við 
fundum daginn eftir. Harry Potter, Myrk-
fælna uglan og Bangsímon? Ein þeirra 
fjallar augljóslega um uglu en hinar eru 
um gráðugan skógarbjörn og göldróttan 
strák. Hvað eiga þessar bækur eiginlega 
sameiginlegt og hvernig tengjast þær 
málinu?

– Hvað eiga þær sameiginlegt? Heyrðist  
stundarhátt að baki þeim. Edda var  
komin til baka. Það er nú augljóst. Einn 
besti vinur Bang símon er ugla. Harry 
Potter á gælu dýr sem er ugla. Þær fjalla 
allar um uglur. Ef ekki sem aðalpersónur, 
þá sem auka persónur. Annars skil ég ekki 
hvernig þið getið verið að kryfja bók
menntir þegar það er nýbúið að brjótast 
inn á safnið okkar. Ég hrein lega veit ekki 
hvað ég á að gera, strákar mínir. Ég næ 
ekki í skóla stjórann svo það er ekki um 
annað að ræða en að hringja í lögregluna.

Það var heldur betur léttara yfir rann
sóknarteyminu en Eddu vinkonu þeirra. 
Þeir slógu saman lófum og framfótum og 
hrópuðu í kór.
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– MEIRA UM UGLUR. Ekki hringja  
í lögregluna strax. Við erum komnir á 
sporið. Hjörleifur setti Eddu inn í málið. 

– Allar vísbendingarnar hafa eitthvað 
með uglur að gera. Allar bækurnar  
sem við höfum 
fundið í óreiðu á 
gólfinu, fjalla að 
einhverju leyti 
um uglur. Fjöðrin 
sem við fundum 
undir hillunni 
var af branduglu. 
Skilaboðin á kjal
miðunum voru 
um uglur.

– Já, já, ég er 
með eitt í viðbót, 
hrópaði Skúli upp yfir sig um leið og 
hann hljóp eftir spjaldtölvunni. Hann 
fletti upp myndinni sem hann hafði áður 
fundið. Sjáið þið þessa kló hérna í horn
inu. Gæti þetta ekki verið uglukló? Og 
sjáið þið bækurnar á myndinni, sem voru 
á borðinu en eru þar ekki lengur. Þetta 
eru líka uglubækur.

– Ja, þið segið aldeilis fréttir, strákar 
mínir. Við getum þá dregið þá ályktun að 
innbrotsþjófurinn sé sérstaklega áhuga
samur um uglur. En hvað eigum við svo 
að gera í málinu? Hjörleifur krosslagði 

framfæturna á bringuna 
og lagaði axlabandið í 
leiðinni, sem hafði enn 
eina ferðina dottið fram 
af öxlinni. Hann pírði 
augun íbygginn.

– Við skulum allavega 
ekki hringja á lögregluna 
alveg strax.

Tveim tímum seinna 
sneru Skúli og Edda  
til baka á skólasafnið 
klyfjuð svefnpokum, 

dýnum, nestispökkum, vasaljósum og 
öðrum útbúnaði. Hjörleifur hafði boðist 
til að taka fyrstu vaktina við gluggann. 
Nú skyldi enginn komast inn á safnið án 
þess að þau yrðu þess vör. Skúli og Edda 
skriðu ofan í svefnpokana sína á gólfinu. 
Hjörleifur gerði þvottapokann sinn klár
an á músar mottunni.
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Hjörleifur stóð vaktina samviskusam
lega fram eftir nóttu en þegar augnlokin 
fóru að síga fannst honum heppilegast 
að hnippa í Skúla sem skipti við hann. 
Hjörleifur var rétt byrjaður á spennandi 
draumi, þar sem hann eltist við illvíga 
glæpamenn, þegar Skúli ýtti við honum.

– Þið verðið að vakna. Ég heyri eitthvert 
þrusk við gluggann. Ég held að innbrots
þjófurinn sé mættur á svæðið.

Fjögur augu opnuðust samtímis og 
rannsóknarteymið ásamt nýjasta með

limnum Eddu, læddist ofurvarlega í átt 
að glugganum. Þar stóðu þau og héldu 
niðri í sér andanum þannig að þau gátu 
nánast heyrt eigin hjartslátt á meðan 
þruskið við gluggann ágerðist. Edda 
náði athygli félaga sinna og sýndi þeim 
hljóðlega hvernig hún teldi best að yfir
buga þjófinn, með hreyfingum sem helst 
líktust sérkennilegri útgáfu af austur
lenskum bar daga íþróttum. Hún benti 
þeim því næst hvorum í sína áttina, til 
að þau gætu umkringt glæpamanninn.
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Þegar brasið að utan færðist upp í 
gluggakistuna og skuggi einhverrar veru 
varpaðist á vegginn stukku þau hinsvegar 
öll af stað og veltust góða stund um í 
þvögu á gólf inu. Eftir dágóða stund  
heyrðist í Hjörleifi.

– Ég held ég hafi náð taki á fæti.
– Ég líka, bætti Edda við. Skúli muldraði 

eitt hvað líka úr miðri þvög unni.
– Ég náði taki á … ja … hmm … væng!!
Þau leystu samstundis úr flækjunni og 

við þeim blasti úfin og tætt ugla.

Það sló þögn á hópinn. Hjörleifur, Edda 
og Skúli stóðu bara og störðu undrandi 
á ugluna. Uglan starði á móti, ákveðin á 
svip. Hjörleifi fannst jafnvel eitt augna
blik að hún hefði sleikt út um. Hann 
færði sig hægum skrefum bak við Eddu.

– Jæja, góða mín, sagði Edda að lokum. 
Ég er hrædd um að þú þurfir að útskýra 
mál þitt. Af hverju hefur þú verið að 
brjótast inn á safnið okkar?

Uglan settist á gólfið og hvíldi andlitið í 
vængjunum, leit svo upp niðurlút á svip.
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– Ég ætlaði ekki að eyðileggja neitt. Málið 
er bara svolítið flókið. Ég hef alla tíð heyrt 
um það að uglur séu svo vitrar og víðlesn
ar. Mér hefur aldrei þótt ég neitt sérstak
lega vitur og ég hef aldrei lesið eina einustu 
bók. Þetta þótti mér leiðinlegt. Ég ákvað að 
gera eitthvað í málinu og læddist því inn á 
skólasafnið á nóttunni til þess að lesa. 

Nú rann upp ljós fyrir Hjörleifi. Þess 
vegna vaknaði ég aldrei við innbrotin. 
Enginn getur farið eins hljóðlega um eins 
og uglur.

Uglan hélt áfram. 
– Þegar ég áttaði mig á því að þið væruð 

farin að reyna að leysa 
gátuna um innbrotin á 
skólasafninu án ár
angurs áttaði ég mig á 
því að kannski væri ég 
bara nokkuð klók eftir 
allt saman. Ég fór að 
skilja eftir vís bend ingar 
til að athuga hvort þið 
kæmust á sporið. Ég er 
nú frekar klók finnst 
mér en þið eruð það 

greinilega líka.
– Þú ert nú allavega heldur betur búin 

að valda fjaðra foki, sagði Edda og brosti 
út í annað. Ég skil það nú vel að þig skuli 
langa að lesa bækur en næst skaltu frekar 
koma á opnunar tíma. Hver veit nema 
þú getir jafn vel haldið til hér um tíma 
eins og Hjör  leifur? Við verðum kannski í 
aðeins meiri vand ræðum með að fela þig 
en hver veit? Við skulum allavega byrja 
á því að fá okkur eitthvað í gogg inn en á 
meðan þú ert hér á safn inu verður þú að 
venja þig við aðra fæðu en músarskott.

Skömmu síðar sátu þau öll í les krókn um 
og voru búin að koma 
sér vel fyrir. Þau voru 
komin á kaf í bóka  
um ræður. Hjör leifur 
horfði bros leitur yfir 
þennan sér kenni lega 
sam setta vina hóp sinn. 
Uglur eru vissu lega 
klókar en það er al veg 
ljóst að allir verða klók
ari við að lesa bækur. 
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