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Kafli I 

 Páll Ólafsson kynntur til sögunnar 
 Sonur Ólafs og Guðrúnar 
 Draumur móður hans um hestana fjóra? 
 Hvað táknaði draumurinn? 
 Hvernig upplifði Guðrún drauminn? 
 Aðstæðurnar sem Páll fæðist inn í  
 Hvernig Ólafur færði björg í bú 
 Páll fæðist í Reykjavík 30. mars 1949 
 Hvers vegna lætur höfundur Pál fæðast á 

þessum degi? 
 



Kafli I 

 Hvað gerðist á fæðingardegi Páls? 

 Hvað gerðist 40 árum síðar? 

 Er þessi tenging við NATO tilviljun? 

 Fæðing Páls gekk illa, var það 
fyrirboði? 

 Hvað var Ólafur að sýsla á meðan 
Guðrún lá með hríðir? 

 Ólafur lendir í miðjum átökunum á 
Austurvelli 

 

 

 



Kafli I 

 Ólafur mætir heim til tengdaforeldra 
sinna eftir táragas atvikið sem halda 
að hann séu drukkin 

 Senda hann á sjúkrahúsið 

 Páll er fæddur þegar Ólafur kemur 
þangað 

 Ólafur hélt á Páli eins og „nýfæddu 
lambi.“ 

 Hvíldi bölvun á þessum degi? 



Kafli I 

 Bjartur dagur í huga Guðrúnar 

 Ekkert bólaði á myrkrinu sem síðar 
átti eftir að umlykja Pál 

 Samnefnari á milli stöðunnar í 
heimsmálum og Páls 

 Heimurinn eins og smækkuð mynd 
af geðsjúkum manni;klofinn í tvennt 

 Manneskjan ver sig með lyfjum en 
þjóðfélög með vopnum 



Kafli I 

 Föðurafi Páls drykkfelldur 

 Ólafur alinn upp við erfiðar 
aðstæður 

 Guðrún af góðu fólki komin 

 Ólafur þarf að hafa sig allan við til 
að standa sig 

 Voru að fjárfesta í kjallaraíbúð 

 Mikil hamingja með fæðingu Páls 



Kafli I 

 Guðrún heyrir af tíðum ferðum Ólafs á 
böll með háxinni, hárprúðri konu 

 Kemur í ljós að þar er á ferðinni 
nauðalíkur bróðir hans sem heitir 
Guðmundur 

 Ekki hægt að segja annað en að Páll litli 
hafi verið sólargeisli 

 Guðrún undrast er hún var spurð af lækni 
hvort það væri geðveiki í ættinni 

 Vísa Páls afa til Páls yngri reyndist ekki 
fyrirboði 
 
 



Kafli II 

 Fyrstu kynni Baldvins Bretakóngs og 
Páls 

 Yfir drengnum vaka englar 

 Síðar er þeir hittast: „þú hefur ekki 
gætt englanna þinna.“(bls. 35) 

 Stelpurnar sem bíta puttann sem er 
fastur í rimlunum 

 Spegilmyndin sem var ekki hann 

 Fyrstu merkin um geðveiluna?  



Kafli II 

 Gulli og Bergsteinn 

 Gulli og Páll léku sér saman 

 Bergsteinn, faðir Gulla, var 
listamaður og fyrsta listræna 
upplifun Páls var er hann horfði á 
mynd eftir Bergstein 

 Tveir raunveruleikar, sá 
raunverulegi og sá í myndinni 



Kafli II 

 Flakkar mikið í tíma í frásögn 

 Upprifjun á þeim börnum sem Páll lék sér 
við og atburðir tengdum þeim 

 Átti leikföng sem fengin voru erlendis frá 

 Var því gestkvæmt í garðinum hjá 
foreldrum hans 

 Daníel, Skúli, Jói og Siggi – leikfélagar 

 Byssan hans Benna, föður Jóa og Sigga  

 Benni og Þór,faðir Daníels og Skúla voru 
félagar og fóru oft á veiðar 



Kafli II 

 Siggi kemst í byssu föður síns og 
miðar á hann 

 Slysið á veiðunum 

 Þór missir augað – leppurinn verður 
aðal leikfangið 

 Rætist e-ð úr öllum leikfélögum 
Páls,nema honum 

 Hann vistmaður á Kleppi: gú gú og 
ga ga)bls. 44 

 



Kafli II 

 Hvíta fallega skútan  

 Héldu að þar væru heimsfræg 
leikkona um borð og vellauðugur 
greifi eiginmaður hennar 

 Vonbrigði að uppgötva að þar voru 
bara Íslendingar 

 Tákn fyrir þau vonbrigði lífsins sem 
Páll átti eftir að upplifa? 



Kafli II 

 Sölumennskuraunir Páls og Jóa; bolluvendirnir 

 Hittast á ný síðar og situr þessi minning enn  

 Stína og læknisskoðunin 

 Stelpurnar hættu að bíta og Páll varð ekki lengur 
hræddur við þær 

 Eyvindur á efri hæðinni tekur við 

 Vorubílaeigandi og katta eyðir sem kaupir 
ryðgaðan togara  

 fer að drekka og verður þá góður við krakkana í 
hverfinu 

 Fer síðan á hausinn og missir allt sitt 

 Þeir hittast síðar þar sem þeir búa á sama stað 



Kafli II 

 Benni verður bráðkvaddur undir 
stýri og keyrir á staur 

 Páll kemur að honum 

 Sýn sem er ekki fyrir börn að mati 
móður hans sem togar hann í burtu 

 Páli minnisstætt hvernig ljósið féll á 
borðið 

 Sorg hjá þeim Jóa og Sigga 

 Draumur Sigga orðinn að nauðsyn 



Kafli III 

 Stingur sér í hafið  

 Færður á Klepp í fyrsta sinn 

 Rifjar upp þegar þeir Jói, Siggi, Daníel og 
Skúli fóru niður í fjöru með riffilinn til að 
skjóta máfa 

 Urðu vitni að því þegar lögreglubíll kom 
brunandi að Kleppi 

 Héldu að það ætti að sækja þá 

 Löggan leiðir út mann með stúdentshúfu 



Kafli III 

 Löggan fylgir honum inn á Klepp 

 Taka lögregluna tali og hún varar þá við 
því að vera að leik við Klepp 

 Komust að því að stúdentinn hafi lesið yfir 
sig 

 Stúdentinn fékk ekki inngöngu  

 Situr fast í huga Páls 

 Dapurleg lýsing á afdrifum stúdentsins 

 Kom í ljós að hann var með æxli við heila 
sem var orsök veikinda 



Kafli IV 

 Lýsing á ástandi á Kleppi áður en byrjað 
var að gefa sjúklingum lyf 

 Fengu ekki einu sinni að fara út 

 Bent á að bændum væri skylt að viðra 
búfénað sinn 

 Úrbætur um síðir 

 Fengu að fara út og voru látnir þrífa sig 
reglulega 

 Fengu að fara út í sérstökum búningum 
svo þeir næðu ekki að fara úr þeim 

 



Kafli IV 

 Ragnar,föðurbróðir Páls, lýsir Kleppi sem 
dýragarði 

 Vann sem gæslumaður á Kleppi en var 
rekinn 

 Ragnar hefur ekki mikið álit á stofnuninni 
 Ragnar er kommúnisti og barðist með 

lýðveldissinnum gegn fasistum Francos í 
borgarastríðinu á Spáni 

 Ragnar hefur ekki mikið álit á Kleppi, 
læknunum á þar eða þeim aðferðum sem 
þeir nota 
 



Kafli IV 

 Kleppur hraðferð 

 Steinunn gamla 

 Börn tekin inn á spítalann og soðin 
á sunnudögum 

 Sjóferðin á prammanum, týnast í 
þoku, kaldir og hraktir 

 Steinunn sá til þeirra og lét vita 

 Gulli gerist listmálari líkt og faðir 
hans; þó farsælli 



Kafli IV 

 Á fyrstu árum Klepps var þar rekið stórbú 
og þeir vistmenn sem gátu unnu þar 

 Vatnalækningar; heit og köld böð og 
vatnsdrykkja 

 Veikindi Páls komu fyrst upp rétt fyrir 
páska 

 Foreldrar hans hæmsækja hann 
uppdópaðan eftir lyfjagjafir 

 Sjúklingar sprautaðir niður yfir 
hátíðisdaga vegna starfsmannaskorts 



Kafli V 

 Páll kominn inn á Klepp 

 Hefur ekki gætt englanna sinna 

 Páll sendur í Skagafjörðinn til sumardvalar 

 Pétur bóndi stórskrítinn 

 Sér Keisara norðurljósanna á Króknum 

 Keisarinn ók um á hestvagni 

 Steypti styttu af sjálfum sér sem hann ætlaði að 
hafa stærri en kirkjuturn og hafa ljós í augunum 
sem mætti nota sem vita 

 Var fluttur suður í böndum inn á Klepp 



Kafli V 

 Þegar Keisarinn skilur við konuna 
sína skipta þau tveggja hæða 
húsinu sínu á milli sín og hann 
sagar stigann upp í tvennt 

 Páll fer að búa á Gistiheimilinu við 
Stangarholt 

 Síbrotamenn búa þar einnig 

 Einnig Keisarinn 

 



Kafli V 

 Pétur og Páll ofl. ráðast á rússneskt 
herskip með veiðiriffli 

 Kemur síðar í ljós að þetta er skip 
landhelgisgæslunnar 

 Guðrún mamma fékk kast og vildi Pál 
þaðan burt 

 Páll fer þá til Stefáns bónda á Kirkjumýri 

 Páll tekur þar við að teikna 

 fyrsta kynlífsreynslan 

 Fyrsta ástin? Ólöf 



Kafli V 

 Þegar heim kom var margt breytt  
 Ný systir 
 Ný íbúð 
 Nýr maður? 
 Á illa við hann þessi nýi staður 
 Lendir strax í útistöðum við Ómar svarta 

og Magga feita 
 Voru að handfjatla frímerjkabókina hans 

sem afi gaf honum 
 Eftir smá orðaskak fékk Páll bókina aftur 

en engin voru frímerkin 



Kafli V 

 Páll fór að hanga með Jóa 
 Hangir mikið í sjoppunni við Sunnutorg  
 Mussi slappi, viðurnefnið sem Ómar svarti 

gaf honum 
 Tveir drengir spyrja hann um þetta 

viðurnefni; Páll bíður þess að Jói komi 
honum til aðstoðar en hann gerir það ekki 
heldur glottir 

 Páll flýr og vonast eftir því að Jói fylgi á 
eftir en það gerist ekki 

 Allt tekur að hrynja hjá Páli 



Kafli VI 

 Geðlyfin hafa valdið því að Páll 
hefur fitnað mikið – orðinn 100 kg 

 Skeggjaður 

 Dagný kynnt til sögunnar 

 Hættur að átta sig á því hvað við 
hana er raunverulegt og hvað ekki 

 Sér hana í Playboy, í amerískum 
kvikmyndum 

 Dagný átti hug hans allan 

 



Kafli VI 

 Páll augljóslega á erfitt með að viðukenna 
sambandsslit þeirra Dagnýjar 

 Kemur ítrekað í heimsókn, í leiðinni, henni 
til mikillar armæðu 

 Dagný komin af fínu fólki, pabbi hennar 
embættismaður 

 Litu niður á Pál fyrir það eitt að faðir hans 
keyrði leigubíl 

 Páll fyrrum stæltur og myndarlegur ungur 
maður 

 Dagný frjálslynd 
 



Kafli VI 

 Páll breytist þegar hann er í sambandi 
með Dagnýju 

 Rögnvaldur bendir Páli á að það sé engin 
alvara í þessu hjá henni 

 Er bara yfirstéttarstelpa sem væri að sýna 
foreldrum sínum mótþróa 

 Dagný segir Páli á endanum upp 

 Hún fer í Háskólann en Páll hættir í 
menntaskólanum 

 Höfuðverkir og vanlíðan aukast 

 



Kafli VI 

 Læknar finna ekkert að 

 Erfiðleikar í samskiptum við foreldra 

 Auðunn læknir telur hann vera að 
missa vitið vegna stúlku 

 Páll fer í myndlistarskólann 

 Páll býður Dagnýju á ball 

 Hún afþakkar og býðst til að fara 
heldur með honum í bíó 



Kafli VI 

 Dagný mætir ekki í bíóið 

 Páll fer að leita að henni  

 Dettur í það og finnur hana á ballinu 
að dansa en ekki við sig 

 Ræðst á herrann hennar 

 Er hent út af ballinu 

 Rögnvaldur kynntur og hvernig þeir 
hittust fyrst 



Kafli VI 

 Atvikið með hakann 

 Arnór kynntur til sögunnar 

 Rögnvaldur fór utan til að nema tannlækningar 

 Eftir að dyraverðirnir höfðu hent Páli út af ballinu 
lenti hann í teiti og hitti Kötu 

 Eftir annasama nótt endar hann heima hjá 
Dagnýju  

 Hún er alveg búin að fá nóg af honum enda sá á 
henni eftir atburði næturinnar 

 Ógnar honum með hnífi 

 Heppni ein kom í veg fyrir að hnífurinn stakkst 
ekki í hana 



Kafli VI 

 Páll fer að sjá óvini/útsendara í hverju 
horni 

 Ræðst að einhverjum á bar 

 Hittir mann á leiðinni heim og fer með 
honum heim 

 Sá er grænn í framan eins og sæskrímsli 
og loðhundarnir voru út um allt 

 Páll rýkur út 

 Sofnar í biðskýlinu og er rekinn þaðan út 

 Finnur að allt er að hellast yfir hann 



Kafli VII 

 Ofsóknaræðið eykst og eykst 
 Einhverjir voru að reyna að bregða fæti 

fyrir hann 
 Mynd af honum í Mogganum með 

löggunni vekur með honum ofsóknaræði 
 Hvernig vissu Moggamenn að hann var 

listmálari? 
 Var einhver að elta hann með myndavél? 
 Heimilislífið er farið að snúast í kringum 

hann 



Kafli VII 

 Lemur Halla bróður sinn við 
matarborðið fyrir að smjatta  

 Rögnvaldur kemur heim og vill fá 
hann út á lífið 

 Sagt frá atvikinu með skírlífsbeltið 

 Foreldrar Páls fagna komu 
Rögnvaldar 

 Páll bara hangið inni í herberginu 
sínu 



Kafli VII 

 Félagarnir fara niður í bæ 

 Páll nennir ekki að bíða í röð og 
ryðst fram fyrir 

 Maður í röðinni gerir athugasemd 
við troðning Páls 

 Páli finnst þetta vera maðurinn sem 
áður dansaði við Dagnýju 

 Páll tekur upp hníf sem Rögnvaldur 
gaf honum og otar að manninum 

 



Kafli VII 

 Páll áttar sig að hann er að gera 
eitthvað rangt en of seint, lögreglan 
er komin 

 Páll flýr út á ísi lagða tjörnina 

 Lögreglan nær honum og hann er 
færður upp á stöð 

 Varðstjórinn segir að það sé 
eitthvað að honum og að hann ætti 
að leita sér lækningar sem fyrst 



Kafli VII 

 Páll leitar ekki læknis heldur lokar að sér 
skríður lengra inn í sjálfan sig 

 Verkurinn í höfðinu eykst enn 

 Eðlur og krókódílar elta hann 

 Hrukkótt skrímsli reyna að kyrkja hann 

 Stúdentinn sækir að honum í draumi 

 Enn er einhver að reyna að bregða fyrir 
hann fæti 



Kafli VII 

 Merkjasendingar nágrannanna 
farnar að hitta í mark 

 Halli bróðir hans smyglar 
hlerunartækjum fyrir þau inn í húsið 

 Páll vill meina að konan í næsta 
húsi vilji sofa hjá honum 

 Læsir sig inni 



Kafli VII 

 Hittir guð 

 Hann sagði Páli að hann væri síðasti 
maðurinn á jörðinni 

 Ætti að breyta herberginu sínu í örk 

 Þyrfti að hafa með sér konu 

 Skrifaði konunni í næsta húsi og féllst á 
að sofa hjá henni 

 Konan kemur brjáluð  

 Páll heldur að KGB sé komið að sækja 
hann 



Kafli VII 

 Herstöðvarandstæðingar hvetja til 
mótmæla gegn honum 

 Inngangan í NATO yfirvarp til að 
mótmæla fæðingu hans 

 Rögnvaldur duglegur að heimsækja hann 
á spítalann  

 Býður honum í bíltúr á jeppanum sínum 

 „En gættu þess ... að Kleppur er 
víða.“(145) 

 Hvað þýddu þessi orð Rögnvaldar? 

 



Kafli VII 

 Fóru út á Reykjanes 

 „Það er auðvelt, Palli, bara að stíga 
á bensínið ...“ 

 Hvað þýddu þessi orð Rögnvaldar? 

 Páll leiddi hugann ekkert að þessum 
orðum fyrr en Rögnvaldur var dáinn 

 Arnór kláraði ekki lyfjafræðina 
heldur gerðist prestur og jarðsöng 
Pál að honum látnum 



Kafli VII 

 Brynjólfur geðlæknir 

 Kom öðruvísi fram við sjúklingana 
en aðrir læknar 

 Jafningjar 

 Niðurlúti maðurinn sem þeir Páll og 
Ólafur sjá – mikið hlýtur hann að 
eiga bágt 

 „Hann gengur með okkur á 
herðunum.“ 



Kafli VII 

 Útskrift af spítalanum 

 Blákaldur veruleikinn tekur við 

 Uppdópaður vegna lyfjanna 

 Getur ekki unnið 

 Hættir að taka lyfin 

 Líður betur, telur sig læknaðann 

 Tekur við að skrifa ritverk 



Kafli VII 

 Draumurinn orðinn að komast til 
Bandaríkjanna 

 Geðsjúklingar fá ekki inn í landið 

 Ætlar til Keflavíkur og fá 
herflugmann til að skutla sér 

 Fer fram á pening hjá pabba sínum 

 Ólafur vill ekki láta hann fá pening 

 Hendir eldhúsborðinu um koll og 
ræðst á pabba sinn 



Kafli VII 

 Pabbi hans gefur eftir og lætur hann fá 
pening 

 Gengur Keflavíkurveginn 
 Skólaus, berfættur og rennblautur 
 Með ferðaútvarp stillt á kanann 
 Lögreglan kemur og tekur hann 
 Vilhjálmur gæslumaður tekur á móti 

honum á Kleppi 
 Fara að takast á um útvarpið 
 Páll hefur Vilhjálm undir en aðrir 

gæslumenn ná að stöðva Vilhjálm áður en 
hann reiðir til höggs 

 Páll sprautaður niður 



Kafli VIII 

 Minnist Péturs, gamals herbergisfélaga 

 Pétur hoppaði út um glugga á þriðju hæð 

 Hafði tekið inn sýru og reyndi að fljúga 

 Sturlaðist eftir þennan atburð 

 Að mati Péturs náði hann að fljúga hluta 
leiðarinnar 

 Tilkynnti félögunum að hann væri að 
skrifa doktorsritgerð við háskóla í Kína 



Kafli VIII 

 Óli bítill 

 Líkist Jesú í útliti 

 Þögull 

 Lengst af þeim félögum á Kleppi 

 Mikill Bítla aðdáandi 

 Er þó ósáttur við Bítlana því hann 
vill fá höfundarlaun fyrir lögin sem 
hann samdi fyrir þá 

 



Kafli VIII 

 Sífellt að skrifa Ringo Starr bréf og 
vill að hann sendi sér trommusett 

 Viktor grófari í útliti en Óli 

 Hann er mjög kurteis 

 Háfleygur og vel máli farinn 

 Þolir ekki Bítlana, reynir oft að fá 
Óla til að rífast við sig 

 Veit allt um Adolf Hitler 



Kafli VIII 

 Fengu bæjarleyfi  

 Ætluðu að athuga með ritgerðina hans 
Péturs í HÍ 

 Eysteinn gæslumaður fer með þeim 

 Honum var oft ruglað saman við 
sjúklingana 

 Viktor fékk ekki að fara með 

 Hafði komist í töflur og Hitler komið yfir 
hann 

 Var látinn í neðanjarðarbyrgið 



Kafli VIII 

 Óli fékk heldur ekki að fara með 

 Hafði áður í bæjarferð gert sér ferð inn á 
Bessastaði og náð tali af forsetnaum 

 Tjáði forsetanum að hann ætlaði sér að 
taka við 

 Spurði síðan hvort hann mætti ekki taka 
forsetabílinn, svona fyrirfram 

 Forsetinn taldi svo vera 

 Eitt sinn, í annarri bæjarferð, sá Óli 
forsetabílinn fyrir framan stjórnarráðið og 
tók þá bílinn, enda hafði forsetinn sagt að 
það væri í lagi 



Kafli VIII 

 Fóru í Háskólann en enginn þar kannaðist 
við að nokkur ritgerð eftir Pétur 

 Foreldrar Péturs áttu í mesta basli með að 
taka á málum Péturs 

 Skömmuðust sín fyrir hann 
 Faðir hans átti í mikilli togstreitu með 

þessi mál 
 Ástandið á því heimili svipað og hjá Páli 
 Umgengni Pétur heimafyrir ekki beint til 

fyrirmyndar 
 Átti son, kærastan komin með nýjan sem 

tók fyrir öll samskipti 
 Á endanum lokuðu foreldrar hans á hann 



Kafli VIII 

 Var að mestu á Kleppi eða á götunni 

 Eina nóttina brýtur Pétur gluggann 
á herberginu á Kleppi 

 Lík Péturs rekur ekki á land fyrr en 
þremur dögum síðar 



Kafli IX 

 Kynnir okkur æsku Viktors 

 Ólst upp í sjávarplássi vestur á fjörðum 

 Pabbi hans fórst með trillu 

 Lík pabba hans hafði aldrei fundist 

 Viktor leitaði hans stöðugt 

 Viktor taldi sig hafa komist að því að 
pabbi hans hafi orðið eftir á eyðieyju  

 Hoppaði í sjóinn en er dreginn upp úr 



Kafli IX 

 Mamma Viktors giftist á ný 

 Annað áfall fyrir hann 

 Staðfestin á að pabbi hans sé horfinn 

 Heldur að mamma hans og stjúpi hafi 
borað gat á bátinn 

 Stjúpi hans veitt honum góðan stuðning 

 Hann hvatti Viktor til að fara suður í nám 

 Viktor fer til Reykjavíkur til að læra 
rafvirkjun 



Kafli IX 

 Á meðan hið bóklega lá vel fyrir honum 
gekk honum illa með verklegu þættina 

 Taugarnar gáfu sig fljótlega eftir að hann 
fór í læri til meistara 

 Kynnist lyfjum – náið 

 Hvattur til að fara til Englands í nám sem 
hann og gerir 

 Hefur misst áhugann á rafmagni og tækni 

 Lyfjafræðin heillaði hann 



Kafli IX 

 Úr lyfjafræði í latínu, úr latínu í 
bókmenntafræði 

 Enginn gat skilið hvernig hann, próflaus 
maðurinn, gat hafið nám á fornmálasviði 
hugvísindadeildar 

 Tók æ meira af lyfjum ásamt því að 
drekka rauðvín og hlusta á leikrit eftir 
Shakespeare 

 Eftir því sem víman jókst fór hann að 
finna sterkar fyrir persónum leikritanna 

 Magnþrungnar ræður á þýsku fóru að 
hljóma úr herberginu hans 



Kafli IX 

 Hafði rekist á plötur með ræðum Adolfs 
Hitler 

 Neitaði að tjá sig á annarri tungu en 
þýsku í munnlegu prófi  

 Fluttur í böndum til London og lagður inn 
á lokaðan geðspítala 

 Sendur til Íslands 
 Fer að nema við HÍ 
 Vantar pening 
 Fær lán hjá Samvinnubankanum eftir 

viðtal við bankastjórann - 
ábyrgðarmannalaust 



Kafli IX 

 Þegar átti að ganga frá láninu 
kemur í ljós að Adolf Hitler hafði 
skrifað undir það 

 Viktor sóttur á Gamla garð þar sem 
hann situr með rauðvínsglas í 
hrókasamræðum við Himmler 

 



Kafli IX 

 Pétur birtist Páli í draumi daginn áður en 
hann skolar á land 

 Þrætir við Viktor hvort þeir ættu að vera 
við jarðarförina 

 Óli bítill syngur Hey Jude undir rifrildi Páls 
og Viktors 

 Óla segir þeim að þeir munu fara 

 Fá bæjarleyfi til að vera við jarðarförina 

 Einir – án fylgdarmanns 



Kafli IX 

 Ykkur er treyst sagði Brynjólfur 
læknir 

 Fóru á bíó á meðan verið var að 
jarða Pétur 

 Páll stakk upp á að fara á Mokka  

 Viktori leist betur á að fara á Grillið 

 Þangað fara þeir 

 Viktor sagðist vera fasteignasali og 
að Óli og Páll væru frændur hans úr 
sveitinni 



Kafli IX 

 Fengu sér dýrindismáltíð og vín með 

 Kaffi og koníak á eftir ásamt 
skrautlegum ís og vindla 

 Þegar átti að borga skrifar Viktor á 
blað að þeir séu vistmenn á Kleppi 
og að hann biðji þjóninn vinsamlega 
að hringja á lögregluna strax 

 En máltíðin hafi verið ákaflega 
ánægjuleg 

 

 



Kafli IX 

 Lögreglan kemur og sækir þá og fer með 
þá niður á Klepp 

 Lúðvík tekur á móti þeim – reiður 
 Yfirþjónninn hafði hringt og húðskammað 

hann fyrir að hleypa svona vitleysingum 
út 

 Lúðvík kallar á Viktor  
 Lúðvík úthúðar honum  
 Allt springur í loft upp 
 Viktor ræðst á Lúðvík 
 Gæslumennirnir ná að taka Viktor og 

hann er sprautaður niður 



Kafli X 

 Páll skrifar Rabba bróður sínum bréf 

 Telur sig kominn á réttan kjöl 

 Fluttur í öryrkjablokkina í fína íbúð með góðu 
útsýni 

 Tilkynnir giftingarhugleiðingar sína 

 Rekur hverja konuna á fætur annarri sem hann er 
ástfanginn af og ætlar sér að giftast en hættir 
alltaf við þegar hann sér aðra 

 Svo virðist sem hann verði ástfanginn í hvert sinn 
sem fönguleg kona svo mikið sem lítur á hann 

 Tákn um að hann eigi enn við töluverða geðveilu 
að ræða 

 

 



Kafli X 

 Metur sjálfan sig samt við góða heilsu 
 Hættur á lyfjum og hættur að drekka 
 Breytingar á Kleppi, menn verða nú að 

koma þangað sjálfviljugir 
 Er duglegur að mæta í Athvarfið 
 Þangað koma þeir sem eiga við geðræn 

vandamál að stríða 
 Er þó að breytast 
 Þangað eru farnir að mæta menn sem 

enginn vill taka við 
 Glæpamenn og eiturlyfjaneytendur 
 



Kafli X 

 Páll orðinn leiður á því að vera þar 

 Kaupir sér hamborgara 

 Fær ekki að éta hann í friði 

 Kiddi og Sæmi koma inn og angra hann 

 Sæmi rífur af honum hamborgarann og 
étur hann, segir að Páll skuldi sér pening 

 Ota að honum hnífi og taka peningana 
hans 

 Og frönsku kartöflurnar 

 



Kafli X 

 Hugsanir um að taka eigið líf fara að 
skjóta upp kollinum 

 Einmannleikinn skín í gegn hjá Páli 

 Guð dauður eða heyrnarsljór og blindur 

 Húsvörðurinn ekki í búrinu sínu 

 Auðir gangar í öryrkjablokkinni 

 Volduga háhýsi einverunnar þar sem 
enginn virðist búa 

 Ekkert til í ísskápnum 

 



Kafli X 

 Málverkin á gólfinu snúa við honum baki, 
eins og hann hefur snúið baki við þeim 

 Getur ekki sofið  
 Vakir – vakir einn eins og þögnin 
 Átti hann að kæra Kidda og Sæmi 
 Líkt og með Ómar svarta, hefði bara orðið 

tilefni annarrar árasar 
 Pabbi hans Páls náði frímerkjunum af 

Ómari 
 Ómar hefndi sín með því að girða niður 

um hann og binda hann við staur 



Kafli X 

 Ómar mikill glæpamaður 

 Foreldrar hans skildu  

 Hann varð eftir hjá móður sinni 

 Ómar var óþekkur og erfiður og mamma 
hans réð ekkert við hann 

 Fer síðan til pabba síns en þar bjuggu þau 
við mikla fátækt sökum drykkju og 
spilafíknar pabba hans 

 Ómar fékk því ekki það sem önnur börn 
fengu  

 Stal því þeim hlutum sem hann langaði í 



Kafli X 

 Átti skrautlegan afbrotaferil 

 Löggan þekkti alltaf ef hann var á ferðinni 

 Páll og Ómar hittast aftur í Gistiheimilinu 
við Stangarholt 

 Páll býður Ómari inn á herbergi til sín 

 Ómar léttir á sér við Pál 

 Viðurkennir að hafa verið vondur við hann 

 Kemur í ljós að Ómar á börn 

 Ómar sér frímerkjabókina og flettir í henni 

 Ómar brotnar niður og brestur í grát og 
sofnar í kjöltu Páls 



Kafli X  

 Páll sér til Ómars á ný á bar 

 Ómar er að slást við 3 menn og þeir 
enda slagsmálin úti á götu þar sem 
Ómar liggur eftir í götunni 

 Var barinn með járni 

 Páll vill fá Ómar með sér til læknis 

 Ómar vill það ekki  

 Páll fer með Ómar heim þar sem 
hann deyr 



Kafli XI 

 Sumartími 

 Venjulegur dagur þegar Páll ákvað 
að enda sína jarðvist 

 „Svo tek ég sæng mína og stekk.“ 

 Hoppar fram af öryrkjablokkinni 

 Mamma hans tekur upp ljóðabók úr 
svarta pokanum sem innihélt eigur 
hans 

 

 



Kafli XI 

 Bókin ljóðabók eftir Sigfús Daðason 

 Hún opnar bókina og les: „Draumar: 
á botni þeirra skynjuðum við 
vægðarlausa aðför veruleikans“ 

 Þennan sama dag sér mamma Páls 
mynd af honum á stofuborðinu  

 Mundi drauminn forðum 

 Drauminn um hestana fjóra 


