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Efnisyfirlit





Soffía var andvaka.
 Ljómandi tunglsgeisli féll skáhallt inn um 
rifu á milli gluggatjaldanna. Hann skein beint á 
koddann hennar.
 Hin börnin í svefnsalnum voru löngu sofnuð.
 Soffía lokaði augunum og lá grafkyrr. Hún 
reyndi eins og hún gat að sofna.
 Hún náði ekki að festa svefn. Tunglsgeislinn 
smaug eins og silfrað sverð í gegnum herbergið 
og lýsti á andlit hennar.
 Fullkomin kyrrð ríkti í húsinu. Engar raddir 
bárust upp frá neðri hæðinni. Ekkert fótatak 
heyrðist heldur frá efri hæðinni.
 Glugginn bak við gluggatjöldin var galopinn 
en enginn var á ferli á stéttinni fyrir utan. Engir 
bílar voru á ferð á götunni. Hvorki heyrðist hósti 
né stuna. Soffía hafði aldrei kynnst svona þögn.
 

 

Töfrastund



 Kannski var þetta það sem kallað er töfrastund, 
hugsaði Soffía með sér.
 Einhverju sinni hafði því verið hvíslað að 
henni að töfrastund væri sérstakur tími um 
miðbik nætur þegar öll börn og allir fullorðnir 
væru í fastasvefni og þá kæmu allar myrkraverur 
úr fylgsnum sínum og ættu heiminn fyrir sig.
 Tunglsgeislinn skein enn skærar en áður á 
kodda Soffíu. Hún ákvað að fara á fætur og draga 
betur fyrir.
 Það lá refsing við því að vera ekki í rúminu 
eftir að ljósin voru slökkt, ef  upp komst. Jafnvel 
þó maður segðist þurfa að fara á klósettið var það 
ekki tekið gilt og manni var samt refsað. En nú 
var Soffía viss um að enginn væri á ferli.
 Hún teygði sig eftir gleraugunum sínum 
sem lágu á stólnum við rúmið. Þykkt glerið var 
rammað inn af  stálumgjörð og hún sá ekki baun 
án gleraugnanna. Hún lét þau á sig og smeygði 
sér svo fram úr rúminu og tiplaði á tánum yfir að 
glugganum.

 Hik kom á Soffíu þegar hún nálgaðist 
gluggatjöldin. Hana langaði til að beygja sig 
undir þau og halla sér út um gluggann til að sjá 
hvernig heimurinn liti út á töfrastundinni.

2



 Hún lagði aftur við hlustir. Grafarþögn var yfir 
öllu. 
 Löngunin til að kíkja út varð svo yfirþyrmandi 
að hún stóðst ekki mátið. Í einu vetfangi beygði 
hún sig undir gluggatjöldin og hallaði sér út um 
gluggann.
 Þorpsgatan sem hún þekkti svo vel leit allt 
öðruvísi út í silfruðu tunglskininu. Húsin virtust 
skökk og skrýtin eins og hús í ævintýrum. Allt var 
dauft og draugalegt og mjólkurhvítt.
 Handan götunnar sá hún verslun maddömmu 
Rannsíar þar sem hægt var að kaupa tölur og 
efnavöru og teygjubönd. Allt virtist eitthvað svo 
óraunverulegt. Svo var líka eitthvað drungalegt 
og þokukennt við þetta.
 Augu Soffíu leituðu lengra og lengra niður 
eftir götunni.
 Skyndilega lamaðist hún af  hræðslu. Eitthvað 
var á leiðinni upp eftir gangstéttinni hinum megin við 
götuna.
 Þetta var eitthvað svart ...
 Eitthvað hávaxið og svart ...
 Eitthvað mjög hávaxið og mjög svart og mjög mjóslegið.
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Það var ekki mennskt. Það var útilokað. Það var 
fjórum sinnum hærra en hávaxnasti maður. Það 
var svo hávaxið að höfuð þess náði upp fyrir 
gluggana á annarri hæð húsanna. Soffía opnaði 
munninn til að öskra en ekkert hljóð kom. Háls 
hennar, líkt og allur líkaminn, var sem lamaður.
 Þetta var svo sannarlega töfrastund.
 Svarta hávaxna fyrirbærið kom í átt til 
hennar. Það hélt sig alveg upp við húsin handan 
götunnar í skjóli skuggans þar sem tunglsljósið 
náði ekki til.
 Það kom lengra og lengra, nær og nær. En 
göngulagið var skrykkjótt. Það nam staðar, hélt 
síðan áfram, og nam svo staðar aftur.
 En hvað í ósköpunum var það að gera?
 Ja-há! Nú sá Soffía hvað það var að gera. Það 
nam staðar fyrir framan hvert einasta hús. Það 
nam staðar og kíkti inn um glugga á efri hæð í 
hverju húsi í götunni. Það þurfti raunar að beygja 
sig niður til að gægjast inn um gluggana á annarri 
hæð. Svo hávaxið var það.
 Það nam staðar og gægðist inn. Síðan leið 
það áfram að næsta húsi og nam aftur staðar og 
gægðist inn og þannig gekk það eftir allri götunni.
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Hver?



 Núna var það komið miklu nær og Soffía sá 
það betur.
 Eftir að hafa skoðað það gaumgæfilega, 
komst Soffía að þeirri niðurstöðu að þetta hlyti 
að vera einhvers konar VERA. Augljóslega 
ekki mannvera. En þetta var örugglega einhver 
VERA.
 Kannski RISAVERA.
 Soffía starði ákaft yfir þokuslungna tunglbjarta 
götuna. Risinn (ef  það var rétta orðið) hafði um 
sig síða SVARTA SKIKKJU.
 Í annarri hendi hélt hann á einhverju sem 
leit út fyrir að vera MJÖG LANGUR, MJÓR 
TROMPET.
 Í hinni hendinni hélt hann á STÓRRI 
FERÐATÖSKU.
 Risinn hafði numið staðar fyrir framan 
hús nágrannanna. Fjölskyldan rak ávaxta- og 
grænmetisbúð í Aðalgötunni og bjó fyrir ofan 
búðina. Soffía vissi að börnin tvö sváfu á efri 
hæðinni í svefnherberginu sem sneri út að götu.
 Risinn var að gægjast inn um gluggann á 
herberginu þar sem systkinin Mikael og Júlía 
sváfu. Handan götunnar fylgdist Soffía með og 
hélt niðri í sér andanum.
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Hún sá risann taka skref  aftur á bak og setja 
ferðatöskuna niður á gangstéttina. Hann beygði 
sig yfir hana og opnaði. Hann tók eitthvað upp úr 
ferðatöskunni. Það leit út eins og glerkrukka, ein 
af  þessum ferköntuðu með skrúfuðu loki. Hann 
skrúfaði lokið af  krukkunni og hellti innihaldi 
hennar ofan í annan enda langa trompetsins eða 
hvað þetta nú var.
 Soffía fylgdist skjálfandi með.
 Hún sá risann standa aftur upp og hún sá 
hann stinga trompetinum inn um opinn glugga á 
efri hæðinni þar sem Mikael og Júlía sváfu. Hún 
sá risann draga djúpt að sér andann og svo blés 
hann í trompetinn, púff. 
 Ekkert hljóð kom, en Soffíu duldist ekki að 
innihaldi krukkunnar, hvað sem það nú var, 
hafði nú verið blásið í gegnum trompetinn inn í 
svefnherbergi barnanna.
 Hvað gæti það hafa verið?

 Um leið og risinn dró trompetinn til baka 
út um gluggann og beygði sig niður til að ná í 
ferðatöskuna vildi svo til að hann leit við og horfði 
yfir götuna.
 Í tunglskininu kom Soffía auga á gríðarlega 
langt fölt hrukkótt andlit með alveg geysistór 
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eyru. Nefið var hvasst eins og hnífsblað og fyrir 
ofan það voru tvö björt leiftrandi augu og augun 
horfðu beint á Soffíu. Augnaráðið virtist tryllt og 
djöfullegt.
 Soffía gaf  frá sér hálfkæft óp og hörfaði frá 
glugganum. Hún hentist yfir svefnsalinn og stökk 
upp í rúmið sitt og faldi sig undir sænginni.
 Og þarna lá hún samanhnipruð, grafkyrr eins 
og mús, og titraði af  hræðslu.
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Soffía beið undir sænginni.
 Eftir um það bil mínútu lyfti hún upp einu 
horni sængurinnar og gægðist út. 
 Í annað sinn þessa nótt fraus blóðið í æðum 
hennar og hún reyndi að öskra en ekkert gerðist. 
Gríðarlega langt fölt hrukkótt andlit risaverunnar 
nam við gluggann og starði inn. Ljómandi svört 
augun einblíndu á rúm Soffíu.
 Skyndilega hlykkjaðist stór hendi með föla 
fingur inn um gluggann. Næst kom handleggur, 
handleggur sem var álíka sver og trjábolur. 
Handleggurinn, höndin og fingurnir teygðu sig 
þvert yfir herbergið í átt að rúmi Soffíu. 

Mannperuránið



 Nú öskraði Soffía í alvöru, en bara í örstutta stund 
því risastóra höndin greip sængina og ópið kafnaði.
 Soffía hnipraði sig saman undir sænginni og 
fann sterka fingurna ná taki á sér. Síðan var henni 
lyft upp úr rúminu innan í sænginni og sveiflað út 
um gluggann.



Ef  þú getur ímyndað þér að eitthvað hræðilegra 
en þetta geti komið fyrir þig um miðja nótt, lát 
endilega heyra.
 Verst var þó að Soffía vissi nákvæmlega hvað 
var að gerast þó hún sæi ekki neitt. Hún vissi 
að skrímsli (eða risi) með gríðarlega langt fölt 
hrukkótt andlit og ískyggileg augu hafði kippt 
henni upp úr rúminu á töfrastund og var nú að 
sveifla henni út um gluggann pakkaðri inn í sæng.
 Það sem gerðist næst var eftirfarandi. Þegar 
risinn var kominn með Soffíu út undir bert loft, 
hagræddi hann sænginni þannig að hann gæti 
gripið um öll fjögur horn hennar í einu með 
annarri risahendi sinni og haldið Soffíu fanginni 
inni í sænginni. Með hinni hendinni greip hann 
ferðatöskuna og langa trompetinn eða hvað þetta 
nú var og hljóp svo af  stað.



 Með því að snúa sér innan í sænginni náði 
Soffía að koma hausnum út í gegnum lítið op, rétt 
fyrir neðan hönd risans. Hún skimaði í kringum 
sig. 
 Hún sá húsin í þorpinu þjóta fram hjá beggja 
vegna. Risinn var á hlaupum niður Aðalgötuna. 
Hann hljóp svo hratt að svarta skikkjan hans 
blakti á eftir honum eins og fuglsvængir. Hvert 
skref  hans var á við tennisvöll að lengd. Hann 
hljóp út úr þorpinu og brátt æddu þau yfir akra 
baðaða í tunglskini. Limgerðin milli akranna 
voru risanum engin fyrirstaða. Hann klofaði bara 
yfir þau. Vatnsmikil á varð á vegi hans. Risinn 
flaug yfir hana í einu stökki. 
 Soffía hnipraði sig saman inni í sænginni og 
gægðist út. Hún slengdist aftur og aftur utan í 
fótlegg risans eins og kartöflupoki. Yfir akrana 
og limgerðin og árnar héldu þau, en skyndilega 
sló ógnvænlegri hugsun niður í koll Soffíu. Risinn 
hleypur svona hratt, hugsaði hún með sjálfri sér, vegna þess 
að hann er svangur og vill komast heim eins fljótt og hann 
getur og síðan ætlar hann að éta mig í morgunmat. 
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