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Slæmar fréttir
Þegar Axel vaknaði leið honum eins og heilt býflugnabú 
hefði hreiðrað um sig í maganum, svo mikið hlakkaði 
hann til að fá nýja snjallsímann. Hann hafði borið út 
blöð allan veturinn og pabbi hans hálfpartinn búinn að 
lofa að greiða það sem upp á vantaði við næstu útbor-
gun. Og það var í dag. 

Þegar Axel kom niður í eldhús biðu hans slæmar 
fréttir. Pabbi ætlaði ekki að standa við loforðið.

– Æ, þú lofaðir! emjaði Axel.
– Ég veit það, sagði Pabbi. En fjölskyldan er að 

fara í frí. Þú hlýtur að geta beðið eftir þessu tæki í 
nokkrar vikur í viðbót?
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Axel beit í vörina og þagði. Hvernig gat hann 
gleymt árvissri ferð til útlanda? Hún kostaði sitt. 
Hann leit á Önnu systur í von um stuðning. En litla 
systir grúfði sig ofan í bók eins og vanalega. Ótrúlegt 
hvað hún gat lesið mikið. 

Axel var búinn að stara á systur sína í hálfa mínútu 
þegar hún leit upp.

– Hvað ertu búinn að eiga gamla símann lengi? 
spurði hún þreytulega.

– Meira en ár.
– Virkar hann?
– Já …
– Af hverju þarftu þá nýjan?
– Af hverju! endurtók Axel. Hvers konar spurning 

er það? Mig langar! Þú varst sjálf að fá glænýjan síma 
í afmælisgjöf.



Brynhildur móðir þeirra birtist í gættinni, hún 
hélt á tannbursta í annarri hendi.

– Talandi um símtæki, sagði hún. Af hverju 
svaraðir þú ekki í símann í gær, Anna mín? Ég hringdi 
örugglega fjórum sinnum úr vinnunni.

Anna gretti sig.
– Ég gleymdi að kveikja á honum, sagði hún lágt.
– Af hverju varstu að slökkva á honum til að byrja 

með? spurði Axel.
Anna grúfði sig aftur ofan í bókina. Mamma 

hennar andvarpaði.

– Þú veist vel að ég verð að geta náð í þig hvar 
sem er, Anna mín!

– En ef ég vil ekki láta ná í mig?
– Hvaða vitleysa! urraði pabbi ofan í kaffibollann.
– Hvað ef þér verður rænt? spurði mamma hennar.
– Það væri frábært! æpti Anna og hrökk upp frá 

borðinu. Ég vil láta ræna mér!
Og svo strunsaði hún inn til sín.
– Það er eitthvað að, Gulli minn, sagði mamma 

þeirra. Það má ekki minnast einu orði á þennan 
blessaða síma þá tryllist barnið.
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Öðruvísi frí
Guðlaugur yppti öxlum og fór út í aðra sálma: 

– Viltu giska? spurði hann.
– Giska? hváði Axel.
– Giska á hvert við erum að fara.
– Hann getur það aldrei, sagði Brynhildur. Þetta 

er svo öðruvísi.
– Já, hló Guðlaugur. Þetta frí verður svo sannarlega 

öðruvísi.
– Erum við ekki að fara til Köben eins og í fyrra? 

spurði Axel. Honum langaði ekki baun til útlanda. 
Það eina sem komst að hjá honum var snjallsímann. 
Hinir strákarnir í bekknum voru löngu búnir að 
uppfæra sín tæki. Nýja stelpan  hlaut að taka eftir því 
fyrr eða síðar.  

– Var hún ekki himinlifandi yfir honum í vor? 
spurði pabbi þeirra sem var kallaður Gulli.

– Enda ekki amaleg afmælisgjöf, andvarpaði Axel 
og skáskaut augunum til pabba síns. Hann var ekki 
búinn að gleyma snjallsímanum sem hann langaði 
sjálfan í.

– Kannski er þetta aldurinn, sagði pabbi. Hún 
jafnar sig, stelpan.

– Aldurinn? hváði Axel. Er eitthvað sérstakt við 
að vera ellefu ára?



á Rusleyjunni. Fjölmiðlar landsins ræddu varla neitt 
annað. Hver safnaði símum og öðrum tækjaúrgangi 
saman? Hver sendi það á Rusleyjuna?

– Má maður fara á Rusleyjuna? spurði Axel og 
reyndi að fela að hann var orðinn eilítið spenntur. Eru 
þetta ekki ruslahaugar? 

Guðlaugur stóð upp frá borðinu, hátíðlegur á 
svip.

– Við erum að fara á Rusleyjuna! sagði hann.
– Ertu ekki að grínast? Rusleyjuna? Þessa sem 

allir eru að tala um?
 – Já einmitt. Þessi eina sanna.
Allir höfðu heyrt um Rusleyjuna. Þangað 

söfnuðust úreltir símar og ónýtar tölvur. Hins vegar 
vissi enginn nákvæmlega hvernig það gerðist. Dótið 
hvarf einfaldlega úr skúffum og skápum og birtist aftur 
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– Heldurðu að ég hafi verið að kaupa miða á 
einhverja ruslahauga? hváði Guðlaugur hneykslaður. 
Það er búið að byggja ofsalega fínt hótel þarna. 

Guðlaugur rétti syni sínum bækling. Á forsíðunni 
var mynd af fjölskyldu sem breiddi úr sér á hvítri 
strönd fyrir framan hvíta byggingu. Hótel Drasl 
Paradís stóð skrifað með stórum bláum stöfum. 

– Sjáðu bara, sagði pabbi. Alveg jafn gott og á 
Spáni eða í Grikklandi. Og töluvert ódýrara. Hann 
leit á klukkuna.

– Báturinn fer frá Reykjavíkurhöfn klukkan 15. 
Þannig að það er eins gott að fara að pakka.

– Bátur? hváði Anna sem var komin fram aftur. 
Hvaða bátur?

– Hvalur 26. Gamall hvalbátur sem var gerður 
upp fyrir ferðamenn.  Hann mun flytja okkur til 
Rusleyjunnar 

– Sigling, hrópaði Anna. Það er algjör snilld!
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– Ja hérna, hvíslaði Brynhildur mamma þeirra. 
Erum við að fara á fljótandi elliheimili?

– Hvaða vitleysa, sagði Gulli. Við spörum alveg 
rosalega mikla peninga á þessu, Binna mín.

Þegar þau komu um borð mætti þeim Þorvaldur 
Þrasi skipstjóri og tveir skipverjar í appelsínugulum 
sjóstökkum.

– Dömur mínar og herrar, sögðu sjóstakkarnir. 
Lonni og Donni heitum við, til þjónustu reiðubúnir. 
Síðan hneigðu þeir sig fjálglega fyrir gamla fólkinu. 

– Þeir eru eins og vélmenni, hvíslaði Anna. Axel 
varð að klípa sig í handlegginn til að fara ekki að flissa 
eins og asni.

Lonni og Donni reyndust vera ágætis karlar. Þeir 
buðust strax til að sýna krökkunum skipið hátt og 
lágt, enda þótt það væri ekki í þeirra verkahring.

Um borð í Hval 26
Tveimur klukkustundum síðar voru þau komin niður á 
gömlu höfnina í Reykjavík með allt sitt hafurtask. Hva-
lur 26 lá utarlega á bryggjunni. Búið var leggja út land-
göngubrú. Axel taldi þrjátíu gamalmenni sem biðu þess 
að vera hleypt um borð. Axel og Anna voru einu börnin 
á staðnum.
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miðbæjarins. Fannst hann sjá Siggu Mæju við 
tjörnina. Sambandið fór að hökta. Tengingin réði 
ekki lengur við að hlaða inn myndum. Nú slökknaði 
á Gunna líka.

Axel nuddaði augun og horfði upp í skýin. 
Næstum tvær klukkustundir höfðu liðið hjá án þess 
að hann tæki eftir því. Honum var hugsað til nýja 
snjallsímans. Sá hefði náð miklu betri tengingu.

Brjálaður hávaðinn í vélarúminu heillaði Axel og 
Önnu. Það var alveg sama þótt þau öskruðu af öllum 
lífs og sálar kröftum. Hávaðinn yfirgnæfði allt.

Sýningarferðin tók enda hjá ryðgaðri hvalbyssu 
frammi í stafni. Lonni og Donni sögðu þeim að láta 
vita ef þau vantaði eitthvað. Systkinin settust á bekk á 
bakborða og horfðu á Ísland sökkva í sæ. Nýjabrumið 
var farið af ferðalaginu. 

Önnu var kalt. Hún leitaði uppi foreldrana sem 
iljuðu sér yfir kaffibolla í messanum. Axel sat eftir á 
bekknum og fiktaði í snjallsímanum. Þau voru enn 
það nálægt Reykjavík að hann komst á netið. 

Axel spjallaði við Gunna bekkjarbróður. Hann 
reyndi að beina talinu að nýju stelpunni. Hvað voru 
stelpurnar að gera í sumar? En þessi nýja? Þessi Sigga 
Mæja.

Gunni sagði að stelpurnar væru í leikhópi í 
miðbænum. Þær ætluðu að troða upp á menningarnótt. 
Axel var ekki lengi að leita uppi vefmyndavélar 
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Systkinin voru ekki lengi að þefa uppi Lonna og 
Donna. Þeir sátu í mestu makindum uppi í stjórnklefa 
ásamt Þorvaldi Þrasa sem brosti vingjarnlega.

– Auðvitað eigum við ís krakkar mínir, hló 
Þorvaldur Þrasi. 

– Heila frystikistu af ís! bætti Lonni við. Drasl 
Paradís Ís!

– Í messanum! 
Og mikið rétt. Í messanum var stór frystikista. 

Hún var full af íspinnum í öllum regnbogans litum. 
En því miður voru þeir afskaplega vondir á bragðið.

– Þetta er eins og að sleikja gamalt járn, hvíslaði 
Anna um leið og hún reyndi að brosa til Lonna og 
Donna sem fylgdust áhugasamir með þeim í gegnum 
kýrauga.

– Já, eða naga rafmagnssnúru, sagði Axel.
– Það væri lífshættulegt, hvíslaði Anna.
– Einmitt!
– Komum út Axel, mér er að verða eitthvað illt.

Hellingur af ís
– Hvar fáum við ís? spurði Anna sem var komin 

út aftur. 
– Róleg, sagði Axel. Ekki eins og það sé ísbúð á 

þessum dalli.
–  Heyrðirðu ekki hvað Lonni og Donni sögðu 

áðan? Við áttum að tala við þá ef okkur langaði í ís.
– Nei, sagði Axel. Við áttum að tala við þá ef 

okkur vantaði eitthvað.
– Og nú vantar mig ís! sagði Anna og  sleikti út 

um.
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–  Ísinn hefur aldeilis slegið í gegn hjá ykkur! 
sagði Lonni.

– Endilega borðið eins og þið getið! sagði Donni. 
Við eigum allt of mikið af þessu.

Systkinin jánkuðu með munninn fullan af fúlum 
ís. Síðan þutu þau fyrir horn. Önnu lá svo mikið á að 
gubba ísnum út úr sér að hún hefði hugsanlega farið 
fyrir borð ef Axel hefði ekki krækt í hana.

– Viðbjóður! stundi Anna þegar henni var farið 
að líða eilítið betur.

– Já, sagði Axel. Þeir hafa örugglega notað fúlt 
vatn í þennan ís. Og það er salt!

– Þeir eru samt svo góðir, þessir karlar. Maður 
kann ekki við að segja neitt við þá.

– Einmitt, sagði Axel. Þeir minna mig á Valda 
afa. Maður er ekkert að kvarta þótt það sé skrýtin lykt 
hjá honum og svona.
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Eins og mig grunaði, dæsti hann. Ekkert 
netsamband. Það er nú frekar glatað til lengdar.

– Það er nú bara ágætt, sagði Anna.
– Ágætt?
– Skilaboðin ná ekki hingað, sagði Anna. Um leið 

varð hún vandræðaleg eins og hún hefði talað af sér. 
–  Ertu að fá einhver skrýtin skilaboð í símann 

þinn?
Anna beit í vörina og horfði þrjóskulega á Axel.

Ströndin
Hvalur 26 lagði að bryggju við Rusleyjuna snemma 
daginn eftir. Við fyrstu sýn var hér fátt sem minnti á 
ruslahauga. Handan bryggjunnar glitti í spánýtt hótelið 
í sólskininu. Hvít strönd breiddi úr sér svo langt sem 
augað eygði. 

Dömur mínar og herra, hrópaði Þorvaldur Þrasi 
inn í gjallarhorn. Gjörið þið svo vel. Tíu þúsund tonn 
af sandi beint frá Sahara!

Fólkið tók andköf af hrifningu.
– Ég elska strandlíf, æpti Anna og hljóp út á hvíta 

breiðuna.
– Farðu með henni Axel, sagði Gulli. Við mamma 

þín komum farangrinum upp á hótel. Ekki vera of 
lengi samt.

Anna hljóp svo hratt að Axel átti fullt í fangi 
með að ná henni. Á endanum hentu þau sér niður í 
mjúkan sandinn.

– Þetta er algjör paradís, hrópaði Anna.
Kannski í smá tíma, sagði Axel og fiktaði í 

símanum sínum.



27

– Við erum saman í leiklist. Ég er yngst í hópnum. 
Ég man ekki einu sinni hvernig þetta byrjaði. Hún 
vildi láta mig gera hluti.

– Gera hluti?
– Já Axel! Ertu hermikráka? Endurtekur allt sem 

ég segi!
– Hvað lét hún þig gera?
– Sækja nammi út í sjoppu. Halda á töskunni. Ég 

átti að vera þrællinn hennar. En ég vildi það ekki. Og 
þá fór hún að senda þessi skilaboð á símann.

– Hvað stendur í þeim?
– Ég vil ekki segja þér það. Of ógeðslegt.
Axel rakaði sandinn með fingrunum. Eitt 

augnablik fannst honum ströndin hreyfast undir sér. 
Stelpan sem hann var hrifinn af var að senda litlu 
systur einhver viðbjóðsleg skilaboð. Hann heyrði 
sjálfan sig segja: 

– Þetta er einelti. 
– Ég veit allt um það, herra skólasálfræðingur, 

sagði Anna. En það skiptir ekki máli núna. Ég vil ekki 
tala meira um þetta. Förum að leita að skeljum.

Anna svipaðist um eftir skeljum í fjörunni en 
fann ekkert nema rusl. Ströndin hafði virst svo slétt á 

– Er það þess vegna sem þú varst svona afundin í 
gær? hélt Axel áfram.

– Já, sagði Anna lágt.
– Og þess vegna er alltaf slökkt á símanum? 
Anna kinkaði kolli.
– Og hver sendir þessi skilaboð?
– Sigga Mæja. Þessi nýja í þínum bekk.
– Ha? Af hverju ætti Sigga Mæja að senda skilaboð 

á krakka í yngri bekk.
Anna ranghvolfi augunum.
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yfirborðinu en nú kom annað í ljós. Hrúga af fögrum 
skeljum reyndist vera flöskutappar og torkennilegir 
plastbútar. Undurfagur krossfiskur var bútur úr 
málningarfötu. Og þegar Anna ætlaði að tína upp 
kuðung til að hlusta á sjávarbrimið reyndist hann vera 
ónýt tölvumús. Allt í einu rak hún upp óp. 

– Sjáðu Axel! Þessi er alveg eins og hún Dísa! 
– Dísa? Dúkkan sem þú týndir þegar við fluttum 

í hittifyrra?
– Já, þessi er alveg eins. Það hefur einhver krakki 

átt hana. Síðan hefur hún þvælst hingað með öðru 
drasli.

Anna gafst upp á að leita að skeljum. Þau sátu 
dálitla stund þögul og horfðu út á hafið.

– Finnst þér ekki skrýtið að hugsa til þess að allt 
dótið endar hér, spurði Anna.

– Jú, sagði Axel. Dót sem maður lék sér með 
þegar maður var krakki. Plastbílar og gröfur. Og 
leikjatölvan sem ég týndi í strætó í vor. Hún er hérna 
einhvers staðar undir sandinum.
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Baneitrað hótel
– Hvað læti eru þetta? Anna settist upp og horfði 

í áttina að hótelinu.
– Það gengur eitthvað mikið á, sagði Axel. Drífum 

okkur!
Í anddyri hótelsins ríkti talsverð ringulreið. 

Nokkur bálreið gamalmenni voru búin að króa 
Þorvald Þrasa af úti í horni.  Lonni og Donni reyndu 
að stilla til friðar.

– Við viljum fá endurgreitt! æpti gamall maður 

í göngugrind. Þið verðið að sigla með okkur heim 
strax!

– Ógeðslegt! æpti kona sem var mökuð út í drullu 
frá toppi til táar. Hvernig eigum við að baða okkur? 
Það kemur bara brúnt slím úr sturtunni.

– Góð spurning, sagði Donni.
– Já, hvernig eigum við að baða okkur? spurði 

gamli maðurinn.
– Ég bara veit það ekki, sagði Donni.
– En þú sagðir að það væri góð spurning! hrópaði 

sá gamli.
– Já, en ég hef ekkert svar. Hef bara aldrei hugsað 

út í þetta. Þetta er mál fyrir pípulagningarmann. 
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Hurðarhúnar úr pressuðum dagblöðum duttu af við 
minnstu snertingu. Hurðirnar sjálfar rifnuðu í tvennt 
þegar þeim var lokað. Þær voru nefnilega búnar til úr 
pressuðum plastpokum og linar eins og bananahýði. 
Þegar skrúfað var frá vatnshana duttu myndir af 
veggjunum og brúnt slím lak niður veggina eins 
og í hryllingsmynd. Pabbi þeirra reyndi að kveikja 
á sjónvarpinu. Þegar hann ýtti á rauða hnappinn á 
fjarstýringunni sprakk tækið og skaust út um gluggann 
eins og fallbyssukúla.

– Eins gott að enginn slasaðist!
Nú birtist Gulli með ferðatöskurnar. 
– Þetta er orðið gott, sagði hann. Nú förum við.
– Ertu viss um það? sagði Brynhildur. Krökkunum 

finnst þetta svo áhugaverður staður.
Guðlaugur gretti sig og þrammaði niður á bryggju 

með töskurnar.
Hálftíma síðar lagði Hvalur 26 úr höfn.

Mamma krakkanna kom aðvífandi.
– Þetta er baneitrað hótel, sagði hún. Þau sáu 

ekki betur en dauft glott léki um varir hennar. Farið 
út undireins. Það er að hruni komið. Stórhættulegt.

Þegar þau komu út fyrir lýsti mamma þeirra 
hótelherberginu. Það var snyrtilegt á yfirborðinu 
en þegar betur var að gáð reyndist allt vera úr rusli. 



Þau fundu Lonna og Donna í káetu sinni 
morguninn eftir. Þeir voru dálítið lúpulegir að sjá. 
Góndu þungt ofan í risastórt taflborð. Taflmennirnir 
voru gamlir farsímar.

– Eruð þið að tefla með farsímum? hváði Anna.
– Er það ekki frekar augljóst? muldraði Donni 

um leið og hann ýtti gömlum farsíma fram um tvo 
reiti.

– Hver safnar eiginlega öllu þessu dóti saman? 
spurði Axel.

– Símunum? spurði Donni án þess að líta upp.

– Öllu draslinu sem fer á eyjuna.
Lonni og Donni litu hvor á annan. 
– Getum við ekki alveg eins sagt þeim frá því? 

spurði Lonni.
– Jú, sagði Donni og virtist allt í einu pínulítið 

montinn.
– Sjáið til krakkar, sagði Lonni. Við Donni förum 

inn í hús á næturnar og söfnum saman drasli úr hillum 
og skúffum fólks. Símum, tölvum, útvarpstækjum, 
leikföngum. Öllu sem fólk er hætt að nota. Svo 
setjum við þetta í gáma í höfninni og látum flytja þá 
á Rusleyjuna.
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– Safnið þið tveir öllu þessu dóti?
– Já, sagði Donni og brosti drýgindalega. 
– Til hvers?
– Frábært byggingarefni! Við erum búnir að búa 

til nýtt land. Ferðamannaparadís!
Um leið var eins og gærdagurinn rifjaðist upp 

fyrir Donna eins og vondur draumur.
Hann grúfði sig aftur yfir taflborðið.
– En má fara ofan í skúffur og skápa hjá ókunnugu 

fólki? spurði Axel.
– Má og má. Donni ypti öxlum án þessa að líta af 

taflinu. Skiptir ekki máli ef enginn tekur eftir því. Við 
tökum aldrei neitt sem er í notkun.

– Þið eruð eins og jólasveinninn, sagði Anna 
glaðlega. Nema að þið takið dót í stað þess að gefa 
það.

Brosað gegnum tárin
– Aha! hrópaði Axel allt í einu upp úr eins manns 

hljóði. Við vorum að komast í samband aftur.
– Í samband?
– Við Internetið, sagði Axel og mundi um leið 

eftir símaeineltinu.
– Frábært, sagði Anna. Viltu ekki gá hvort það er 

eitthvað um Rusleyjuna í fréttunum?
Í sömu mund fóru að berast undarleg hljóð frá 

efra þilfarinu. Suð eins og heyrist í býflugum eða 
þrjátíu bálreiðum ellilífeyrisþegum að tala samtímis 
í síma.

– Ritstjórann, skrækti einhver. Ég vil tala við 
skilningríkan ritstjóra.

Önnur rödd æpti eitthvað um lögregluna.
– Nú er fjandinn laus, dæsti Lonni. Gamla fólkið 

er farið að hringja í dagblöð og lögreglu!
– Við förum á hausinn, emjaði Donni. Á hverju 

eigum við að lifa? 
– Hérna er fyrsta fréttin komin, sagði Axel. Hér 

stendur: Rusleyjan er helmingi stærri en Ísland.
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– Það er lygi! æptu Lonni og Donni í kór.
– Það stendur nú samt hérna. 
Svo er önnur frétt um Hótel Drasl Paradís: 

Öldungum bjargað við illan leik af Rusleyjunni 
eftir að hafa nær drukknað í drullu á skítugum 
hótelherbergjum.

– Þeir eru ekkert að skafa af því, sagði Lonni.
Nú barst hljóð undan taflborðinu. Líkast urri í 

litlu dýri.
Anna beygði sig undir borðið og horfði í 

grátbólgin augu Þorvaldar Þrasa.

Það var sárt að horfa upp á fullorðinn mann 
gráta eins og barn. Anna leit á Axel. Þau yrðu að gera 
eitthvað fyrir þessa karla.

– Þið þurfið ekki að vera svona daprir, sagði hún. 
Rusleyjan og hótelið var mjög vond hugmynd en lífið 
heldur áfram.

Mennirnir svöruðu ekki heldur störðu niðurlútir 
í gaupnir sér. 

– En hvað getum við gert? mjálmaði Þorvaldur 
Þrasi og gægðist undan borðinu.
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– Þið sendið dótið í endurvinnslu, sagði Anna 
ákveðin.

– Endur … hvað? hrópuðu Lonni og Donni.
– Endurvinnslu. Þið gerið við tæki í stað þess að 

henda þeim.
– Eru taflmennirnir ekki endurvinnsla? spurði 

Þorvaldur Þrasi og saug upp í nefið.
Ekki alveg. Það er hægt að gera við þessa síma og 

leifa fátæku fólki að njóta góðs af. Í Afríku til dæmis.
– Afríku? Eigum við að senda ruslið til Afríku? 

hváði Þorvaldur Þrasi.
– Ekki rusl, Þorvaldur minn. Það má endurnýta!
– Af hverju veist þú svona mikið um þetta? spurði 

Lonni tortrygginn. Þú sem ert bara smástelpa.
– Hún er kannski lítil, sagði Axel. En enginn les 

eins mikið af bókum og bæklingum og litla systir mín.
Lonni og Donni virtu Önnu fyrir sér. Það gætti 

smávegis aðdáunar í svip þeirra.
– Sjáið þessa hér, sagði Anna og veifaði þykkri 

bók. Endurunninn pappír! Alveg jafn góður og nýr. 
– Er Hótel Rusl Paradís ekki eins konar 

endurvinnsla, spurði Axel. Bara örlítið mishepnuð?
– Jú, sagði Anna. Þeir geta þetta alveg. Það þarf 
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Heimkoman
Þegar Hvalur 26 kom í land varð allt vitlaust. Lonni, 
Donni og Þorvaldur Þrasi voru handteknir af víkingas-
veitinni um leið og þeir gengu í land. Þeir voru dregnir 
fyrir rétt. Í fyrstu var því spáð að þeir myndu fara í fan-
gelsi í mörg ár. 

En á endanum voru þeir látnir vinna við að hreinsa 
upp Rusleyjuna. Því enginn þekkti aðstæður jafn vel 
og þeir. Rusleyjan reyndist vera nokkuð minni en 
áætlað var í fyrstu. Álíka stór og gamli vesturbærinn í  
Reykjavík. Samt sem áður tók rúmt ár að hreinsa hana 
alveg upp og endurnýta dótið. Að því loknu stóðu þeir 
félagar fyrir símasöfnun um allt Ísland. Þannig urðu 
þeir með tímanum hetjur í stað þess að vera þrjótar. 

Fyrst eftir heimkomuna kveið Axel fyrir því að 
mæta í skólann um haustið. Hann lá andvaka allar 
nætur, ennþá skotinn í Siggu Mæju. 

– Er til eitthvað sem heitir að vera vond manneskja? 
spurði hann Önnu einn morguninn.

 – Jæja herra skólaheimspekingur, flissaði Anna og 

bara aðeins að skerpa á tæknilegu hliðinni.
Nú skreið Þorvaldur Þrasi alveg undan borðinu 

og settist á stól í fyrsta skipti síðan Hvalur 26 yfirgaf 
Rusleyjuna. Skipstjórinn brosti gegnum tárin og 
horfði djúpt ofan í svart kaffið dálitla stund áður en 
hann sagði við þá Lonna og Donna: Piltar mínir. 
Kannski er ástandið ekki eins svart og ætla mætti. 
Að minnsta kosti ekki eins svart og þetta kaffi. Veit 
einhver um blessaða mjólkina?
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leit upp úr bók. Það fer eftir ýmsu. Ertu ekki svolítið 
vondur við náttúruna þegar þú kaupir nýjan síma á 
hverju ári?

Axel glotti út í annað:
–  Ekki ef ég set hann í endurvinnslu.
Nákvæmlega, hló Anna. Hún var í óvenju góðu 

skapi enda sagðist hún hafa frelsað símann sinn um 
morguninn. Hvað sem hún átti við með því. Hún 
myndi ekki fá nýjan síma fyrr en eftir nokkrar vikur. 
Fyrir Önnu var það eins og framlenging á sumarfríi. 
Tími sem hún gat notað til að hugsa ráð sitt.

– Þú verður að segja þeim frá þessu, sagði Axel.
– Segja þeim hverjum? spurði Anna þótt hún vissi 

upp á hár hvað stóri bróðir var að tala um.
– Segja pabba og mömmu frá eineltinu, sagði 

Axel. Það er alltaf fyrsta skrefið. Ég skal hringja í 
pabba ef þú villt. Hann kann á svona mál. Karlinn 
ekki kennari fyrir ekki neitt. Anna kinkaði kolli og 
hélt áfram að lesa. Nú yrði allt gott aftur. 

Endir.



hlutfallið af plastögnum nær ákveðnum hæðum er 
viðkomandi svæði talið vera hluti af ruslflekknum. 

Það versta við þetta er að enginn veit hvernig er 
best að hreinsa það upp.

Að því leyti er ímynduð Rusleyja Þorvaldar Þrasa 
og félaga talsvert skárri. 

Hægt var að ganga beint að ruslinu á vísum stað 
og hreinsa það upp á skipulegan hátt á nokkrum árum.

Farsímar og önnur tæki fara oftast ofan í skúffur 
og upp í hillur þegar við hættum að nota þau. Ef 
ekkert er að gert getur þetta dót endað á ruslahaugum, 
eiturefni leka úr þeim og skolast út í náttúruna. 
Plastefnin bætast síðan í risaflekkinn í Kyrrahafinu.

Miklu betra er að endurnýta.

Var Rusleyjan til 
í raun og veru?
Rusleyjan eins og henni er lýst í þessari bók var auðvitað 
ekki til í raun og veru. 

Hins vegar er til flekkur í Kyrrahafinu sem 
stundum er kallaður rusleyjan eða ruslaflekkurinn. 
Vísindamenn eru ekki sammála um stærð þessa 
flekks. Sumir segja að hann nái yfir svæði sem er sjö 
sinnum stærri en Ísland. Aðrir segja að hann sé meira 
en hundrað sinnum stærri en landið okkar.

Flekkur þessi varð til úr rusli sem hefur skolast út 
í hafið út um allan heim og borist með hafstraumum. 
Á leiðinni tætist draslið í sundur og verður að 
plastögnum og slími sem erfitt er að eiga við. Í raun 
er ekki um alvöru eyju að ræða heldur svæði með 
hækkuðu hlutfalli af þessari óværu.

Svæðið sést ekki með berum augum né heldur 
úr geimnum. Það er skilgreint með sýnatöku: þegar 
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