




Takið eftir krakkar ...
nei, Sigurður, niður 
úr ljósakrónunni.

... og þannig 
virkar efnafræðileg 
blanda af sýrum og 

basískri mold ... 
skiljið þið?

Nei!
Uss!

Hvað þýðir basískri?

Hvað er mold?

1
Mold getur verið súr eða basísk. Súr mold er með hátt ph-gildi en basísk mold er með lágt ph-gildi.



Loksins! Förum í ninjuleik.

Heyrðu,
Gulli,

komdu.

Nei, ég 
nenni því ekki.
Ég vil leika

riddara 
með sverð.

Viltu 
smakka?

Já,  
prófaðu.

Ísold, þú mátt ekki alltaf ráða. 
Ég vil fara í galdraleik. Er þetta

gott?

Hvað ertu með, 
Siggi?

Japanskir launmorðingar og stríðsmenn til forna voru kallaðir ninjur. Orðið ninja þýðir„sá sem læðist“.2



Já,  
prófaðu.

Heyrðu, ég ræð ekki alltaf, Steina!
Þú fékkst að ráða síðast! Ertu strax 

búin að gleyma?

Steina, það  
má ekki hóta.

Ekki satt!
Ég leik bara við 

einhvern annan ef
við förum ekki 
í galdraleik.

Sko ...

Stelpur ...

Ég er ekki að hóta þér 
Ísold, bara segja hvað ég 

ætla að gera.
Það er 

að hóta!
STELPUR!
HLUSTIÐ!

Vá, Þór. Ertu 
eitthvað 
stressaður?

Já, af hverju
ertu að öskra?

Steina, 
vertu norn!

Og Ísold, 
vertu riddari!

HVAÐ?
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Förum í riddara-, 
norna- og ninjuleik.

Nú líst
mér vel á.

Af stað
fríða föruneyti!

Höldum í 
leyniskóginn
og drepum 
skrímsli!

Skrímsli?

Allt í lagi
en ég fer fyrst 
og ver ykkur 
með göldrum.

Ég er sú 
eina sem 
get sigrað 
skrímslið.

Dísess.
Er í alvöru
skrímsli?

Föruneyti merkir fylgdarlið, hópur sem er samferða. 
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Fylgið 
mér!

Nei,
mér!

Ekki 
ryðjast!

Ég er með
galdrasprota.Heyrið

þið þetta?

Ég get
höggvið hausinn 
af skrímslinu.

En ÉG
get breytt 
hausnum 
í gúrku!
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Ó, nei!
Risavaxið 
skrímsli!
FLÝJUM!

Þú meinar
risavaxin 

GULLBJALLA.

Bbb...íí...þþþ...
lll...eee...kkk...lll...

ggg...uuu...lll...bbb...jjj...
aaa...lll...aaa.

Eeehhhn, 
kkk... hvað er 

skrímslið eiginlega 
að segja? Bbb...íí...þþþ...

iii...þþþ...

Gullbjöllur kallast líka asparglyttur. Skordýr sem éta alls ekki fólk en lifa á laufblöðum.
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Felum okkur 
á bak við 
hólinn.

Eeekkiiii 
fflllýýýjjaaa...
Éééggg eer.

Hvað er hún 
að segja?

Þetta er 
húfan hans 

GULLA!

Bjallan hefur 
ÉTIÐ hann.
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Við verðum
að berjast!

Haldið þið að 
gullbjallan 

sé úr alvöru 
GULLI?

Til 
orrustu!

Skelin á gullbjöllum er ekki úr gulli heldur úr efni sem heitir kítín.
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Ég ER Gulli!
Ha? GULLI?

Þið verðið að 
hjálpa mér! Siggi lét mig

borða eitthundrað
tuttugu og fimm 
gullbjöllur og ég 

breyttist í gullbjöllu.

Hvað 
gerðist?

Vá, ertu gerður 
úr alvöru gulli?

Við ættum að fara 
í bankann og 
skipta honum 
í peninga.

Nei, við verðum
að bjarga honum!

Hvernig
viltu gera 

það?

Notaðu 
galdrana 

þína!

Það er ekki hægt að skipta gulli í banka og á Íslandi hefur aldrei fundist mikið af gulli í jörðu.
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Siggi sagði að ef ský 
myndi draga fyrir tunglið
þá yrði ég gullbjalla ...

Hmmm ...
ekki langt 

í það. Ó, nei!

Hann sagði líka að ég yrði 
að finna EXIÐ ef ég vildi 

verða strákur aftur.
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Af hverju er 
Siggi svona

VONDUR?

Hann er 
ekki vondur.  

Hann er 
snillingur.

Við erum í 
kapphlaupi við tímann!  

Björgum honum!

Eða förum 
með hann
í bankann!

Skiptum liði 
og leitum að exinu
áður en ský dregur 

fyrir tungl.

Góð 
hugmynd.

Ööö, 
byrjar 
hún.

Hættu að tuða, Steina 
og farðu að leita!
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Ó nei, greyið Gulli. Hvað verður
af honum ef

við finnum ekki
exina?

Hún gæti verið
hvar sem er.

Á sama tíma. Alltaf fær Ísold 
að ráða.

Ekki ætla ég 
að finna neina exi!
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Hmm ... 
hvað er þetta?

Þetta dugar!

Á me an. Sýndu þig 
óvinur!
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Ó nei! Of lítill tími. 
Ég verð að drífa mig 

til baka.

Uglur sjá vel í myrkri og veiða mýs á nóttunni. Þær geta snúið höfðinu næstum því heilan hring!
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Ég fann
ekki exið!

Hvað verður
um mig!?

TA DA!
EN ÉG fann hana! Og ég fann

þetta.

Stígvél? EXI?
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BAAAA!!! Ég verð 
gullbjalla að eilífu.

Hvað eruð 
þið tvö eiginlega 

að spá? Hann sagði
okkur að finna

exið, ekki exina!

Ha ... Áttu við þetta?
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Ég skil þetta ekki! Við erum 
búin að finna exið en samt 

ertu ennþá gullbjalla.

Dísess, eigum við 
ekki bara að fara 

í bankann.
Nei, ég er

með hugmynd!

Kannski er eitthvað 
hérna undir.

Þór, hvað ertu
að gera við

stígvélið mitt?

Við verðum 
að grafa þar sem 

EXIÐ er!

Þið eruð
klikk ...
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Ninjur gefast
aldrei upp.

SmjattSmjatt ...
það er ... 
kjamskjams ... 

fljótlegra 
... smjattsmjatt 
smjattsmjatt að 
borða ...
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Steina, ertu gengin af göflunum?

Þú vildir
grafa.

Það er 
eitthvað í 
holunni ...

Kallar þú þetta að 
grafa? Þú sprengdir 

okkur næstum
í tætlur!

Nákvæmlega. 
Ég sprengdi ykkur 
bara næstum því 

í tætlur.
Hei! Ég sé
eitthvað!

Steina þó! 

Slakaðu á, 
Ísold.

Að ganga af göflunum þýðir bókstaflega að ganga fram af þakgafli, það er frekar klikkað! 
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Ó nei! Óóó, 
það getur ekki 

verið!!

Þýðir það að ég þurfi 
að borða Þór?

Já!

Áhugavert ...

Hvað?
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Svona, ÉTTU
hann þá!

ÓKEI...

HEI!

STOPP!
Það hlýtur að
vera nóg að 
sleikja hann!

Sleikt’ann!

HÉRNA ... 
Öööö

BÍDDU!
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Af hverju ertu 
að hoppa á 

skólatöskunni 
þinni?

Bíddu ... 
er þetta 
mold?

Hvað skyldi
vera í 

hádegismat?

Nei ... þetta
eru gullbjöllur,
viltu smakka?

Ég er 
að æfa
mig!

Ég er 
svangur!

Ef þér finnst gaman að hoppa er frábært að skrá sig í íþrótt þar sem hægt er að hoppa mikið. 
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