
                                 PLÁNETAN 
 
Einu sinni langt langt í burtu er pláneta, á plánetunni eru verur sem eru mjög ólíkar okkur sumar hafa 
krafta sem eru ofurnátturlegur fyrir okkur en fyrir þessum verum er þessir kraftar mjög venjulegir. Það 
er til margar tegundir af verum til dæmis Taradar þeir eru eins og manneskjur með vængi og 
fuglafætur og hafa risaboga. Okolardar eru miklir óvinir þeirra, þeir eru stór ljón sem standa á tveimur 
fótum með fjórum skottum og hafa exi og sumir útvaldir hafa krafta til að stjórna eldinum. Taradar og 
Okolardar fóru í stríð fyrir langa löngu.  Enginn veit afhverju þeir fóru í stríð en þeir töluðust aldrei við 
eða hittust aftur.   
 
Okkar saga fjallar um einn Taradar og einn Okolardo sem hittast. En við ætlum að byrja hjá okkar 
Taradar, hún heitir Mírada. Hún er ein af þeim bestu bogamönnum Tarada.  Mírada er 14 ára og er að 
hjálpa veiku mömmu sinni og litlu systur, þær hafa það mjög erfitt. Okalardoinn okkar heitir Kíkó.  Kíkó 
er líka 14 ára.   
 
Einn dag fer Mírada að sækja vatn fyrir fjölskylduna og Kíkó fer líka að ná í vatn á sama tíma. Þegar 
Kíkó sér Mírödu öskrar Kíkó svo hátt að allir gátu heyrt það. Mírada missti fötuna sem hún átti að 
sækja vatnið í.  Mírada tók upp bogann sinn og setti ör á bogann og beindi henni á Kíkó.  Kíkó tekur exi 
upp og Kíkó segir ,,Hvað ert þú að gera hér farðu tvo metra í burtu svo að ég geti náð í vatn og farðu svo 
í burtu.”,,Nei hei ég þarf þetta vatn svo þú ferð tvo metra í burtu svo ég geti fengið vatn annars skít ég 
þig, svo bakkaðu bara okey” segir Mírada. Kíkó bakkar aðeins meira en tvo metra, örugglega fjóra 
metra. Mírada snýr sér þá við og sér þá Bukka. Bukka er risastór risi búinn til úr grjóti, jurtum og mold 
og ef að þú gefur honum jurtate þá munt þú geta stjórnað honum en bara jurtate sem þeim líkar við.  
En það geta ekki allir búið til jurtate sem þeim líkar.  Venjulega eru þeir mjög friðsamir, en núna er 
Bukka mjög reiður.  Míranda og Kíkó hlaupa eins hratt og þær geta en á meðan reynir Bukka að kremja 
þær með sínum rasastóru hnefum.  Mírada öskrar á Kíkó  ,,þú hefur augljóslega kallað á Bukka af 
hverju gerðir þú það?”  Kíkó lítur á Mírödu og segir ,,ég nei ég gerði það ekki, það varst þú.”  Mírada 
heyrir öskur langt í burtu og lítur svo aftur fyrir sig og sér að Bukka er enn á eftir þeim.  Hún segir 
svo ,,Mér þykir leitt að segja þetta en við verðum að vinna saman til að sigra Bukkka okey”.  Kíkó 
svarar ,,með þér hmm ég veit ekki.”,,Ég veit ekki hvað þú meinar, þú veist að við þurfum að vinna 
saman” segir Mírada þegar stelpurnar eru búnar að hlaupa lengi og eru komnar upp að stórum 
klettavegg. Kíkó segir,,okey ég skal vinna með þér en við erum ekki vinir og þetta gerðist 
aldrei.” ,,Auðvitað hvað heldur þú? Þetta gerðist aldrei.”  Mírada og Kíkó taka upp vopnin sín og berjast 
við Bukka. Eftir nokkurn tíma fer Bukki. Stelpurnar heyra öskur og hlaupa í áttina að öskrunum, þá sjá 
þær bæina sína í ljósum logum.  Kíkó segir ,,hvað gerðist? “.  Mírada horfir með tár í augunum ,,ég veit 
það ekki, þetta voru hvorki Taradar né Okolardar”  Kíkó réttir upp hendina og beinir henni að bæunum 
og eldurinn slöknnar.  Mírada horfir á Kíkó og segir ,,þú ert útvöld” ,,já ég veit” segir Kíkó með svip eins 
og hún aldrei viljað fengið þennan kraft.  ,,Annars heiti ég Kíkó” segir Kíkó og Mírada svarar ,,og ég heiti 
Mírada ég væri til í að þú gætir hjálpað mér að finna hver gerði þetta ”,,svo til í það og ég ætla að rústa 
þeim sem gerði þetta”.  Stelpurnar lögðu þá af stað í þá ferð að finna þann sem hafði kveikt í bænum 
þeirra.  ,,Svo hvernig er að hafa svona stóra vængi ?” spurði Kíkó ,,oo það er bara fínt, ég er mikklu 
fljótari að fljúga en að labba” svarar Mírada.  Stelpurnar eru búnar að ganga lengi þegar þær rekast á 
tröll.  ,,Við verðum að komast fram hjá þeim án þess að sjást eða láta  heyrast í okkur annars erum við 
kattamatur“ segir Mírada.  Kíkó kinkar kolli og stelpurnar læðast framhjá tröllunum en þá stígur Kíkó á 
grein og tröllin taka eftir þeim.   
 
,,Hvernig sástu ekki greinina” segir Mírada ,,ég veit það ekki” segir Kíkó, þegar þær eru hangand yfir 
eldinum í bandi.  ,,Usssss” segir eitt tröllið ,,matur er til búinn krakkar” segir annað kvenkyns tröll (sem 
er erfitt að sjá þegar karlin og kvenkins tröll eru bæði hræðilega sóðaleg).  Allt í einu tekur Kíkó upp 
exina sína og sker á bandið ,,nú skuldar þú mér “segir Kíkó þegar hún kastar exinni í áttina að einu 
tröllinu.  Stelpurnar hlaupa eins hratt og og þær geta í burtu.  Mírada flýgur upp tekur upp bogann sinn 
og skýtur eitt tröllið í hausin áður en það nær að taka Kíkó.  ,,Takk” segir Kíkó við Mírödu ,,ekkert að 
þakka” segir Mírada á móti ,,en nú þurfum við að finna stað til að sofa“ segir Kíkó.   
 



Stelpurnar stað finna til að sofa á og Kíkó nær í mat til að borða.  ,,Hey hvernig vitum við hver brenndi 
þorpin okkar?” spyr Mírada.  Kíkó svarar ,,við förum bara til vitringsins og þá fáum við kannski svarið.”   
Vitringurinn er hvorki karl né kona og veit allt og heitir “hinn nafnlausi”.  En til að fá eitthvað að vita 
þarftu að gefa því eitthvað það sem það vill.  Næsta dag fara stelpurnar til vitringsins.  Stelpurnar 
spyrja hver hafði brennt þorpið þeirra en vitringurinn segir ,,gefið mér álfaduft og þá skal ég segja 
ykkur það”.  ,,Ókey” svarar Kíkó. Kíkó tekur krukku upp úr töskunni sinni og gefur vitringnum.  
Vitringurinn segir að myrkra drottningin hafi brennt bæina þeirra og fleiri.  Stelpurnar leggja af stað í 
ferð sem þær vita að sé hættuleg.  Stelpurnar labba í átt að myrkra ríkinu þá segir Kíkó,,ég hef engu að 
tapa en þú?”.  Mírada svarar ,,Ég hef líka engu að tapa, kílum á þetta”.   
 
Stelpurnar fara í gegnum fen sem lyktar eins og kúkur, fótsveppur og súr mjólk.  Stelpurnar vissu að 
hér bjuggu Græklingar og Skonsur. Græklingar eru skeljar sem lokka þig inn og loka þig inni í skelinni 
og kremja þig til dauða, svo eru það Skonsur en það eru ekki skonsur sem þú étur, þær éta þig með því 
að fara í feluham.  Læðast upp að þér, og kasta þér upp, gleypa þig og guppa þér upp og þig éta þig svo.  
Svo nú þurfa stelpurnar að passa sig og þær vita það.  ALLT Í EINU kemur Skonsa og grípur um skottin 
á Kíkó og undirbýr sig til að éta hana, en Mírada tekur upp bogann sinn og beinir honum að hausnum á 
henni ,,eftir hverju ertu að bíða skjóttu” segir Kíkó.  Mírada skítur beinnt í hausinn á Skonsunni. ,,Við 
þurfum að fara NÚNA” kallar Kíkó á Mírödu. Mírada svarar ,, já ég er sammála förum.  ”Stelpurnar fara 
inn í land myrkru drottningarinnar.  ,,Ef þetta fer ílla þá vil ég bara segja þú er örugglega besta vinkona 
mín”  segir Kíkó ,,mín líka, fortíð er bara fortíð”.  Stelpurnar ráðast inn í ríki myrkru drottningarinnar.  
Stelpurnar sjá fullt af bukkum og skrímslum. Þær berjast og berjast og berjast.  Þangað til að þær heyra 
kallað ,,Halló stelpur ég hef verið að bíða eftir ykkur í langan tíma og nú ætla ég að eyða ykkur”  þetta 
kall er frá myrkra drottningunni.  Myrkra drottningin fer niður langar tröppur og tekur upp sverð.  
Stelpurnar eru undirbúnar fyrir bardaga.  En þær voru ekki tilbúnar fyrir það sem kom næst.  
Drottningin er ekki kölluð myrkra drottningin fyrir ekki neitt.  Hún ýtti þeim að steinvegg með kröftum 
sínum og sagði ,,nú endar saga ykkar hér “og hún var að fara útrýma þeim, þá föðmuðust stelpurnar og 
það varð ljós alls staðar og stelpurnar horfðu upp þar sem myrkra drottninginn var og þar var enginn.  
Stelpurnar litu í kringum sig.  Allir bukkarnir voru friðsamir og skrímslin sáust hvergi.  Stelpurnar 
höfðu unnið. En þær veltu fyrir sér hvað gerðist.  Þær gengu þá til vitringsins. ,,Ó þið aftur ef þið viljið 
svar við spurningu ykkar vil ég meira álfaduft” sagði vitringurinn við stelpurnar. Kíkó tók upp meira 
álfaduft og spurði ,,hvað gerðist til þess að við unnum og kraftmikla myrkra drottinginn hvarf” 
vitringurinn svaraði ,,það var vinátta ykkar sem varð til þess að þið unnuð.”                   
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