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7. kafli

Dularfullt hvarf hækju

Dagurinn sem breytti öllu virtist í fyrstu ætla að verða 
ósköp venjulegur. Sólberg7 mætti í heimilisfræði í fyrsta 
tíma og var alltaf að líta á klukkuna í símanum sínum. Mel-
korka Marsibil tók nokkur ballettspor í íþróttatíma á með-
an Artúr glímdi við vikuskammtinn í stærðfræði. 

Öll biðu þau eftir að klukkan yrði tíu. Þá var komið að 
kennslustund með herra Halla. Á dagskrá var að hitta fé-
laga í aðdáendaklúbbi The Rolling Stones og spyrja þá 
nokkurra spurninga fyrir heimildarmynd sem þau ætl-
uðu að gera um hljómsveitina. Herra Halli hafði átt hug-
myndina að verkefninu en Rosalingarnir voru sko til í tusk-
ið enda orðnir eldheitir aðdáendur.
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Krakkarnir voru mættir stundvíslega á ganginn fyrir fram-
an Hjálparhellinn. Þeir flissuðu og pískruðu og sögðu von-
lausa brandara og voru bara hreint út sagt í ljómandi góðu 
skapi.

Melkorka Marsibil æfði reglulega danstakta söngvarans Mick, Artúr sat 
löngum stundum í herberginu sínu og pikkaði upp valin Stónslög á gít-
arinn sinn og Sólberg7 hafði náð góðum tökum á að rappa textann við 

lagið þar sem sungið var um samúð með djöflinum.
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En tíminn leið og ekkert bólaði á herra Halla. 
Eftir nokkra bið ákvað Sólberg7 að berja að dyrum á 

Hjálparhellinum.
Hurðin var rifin upp. Fyrir innan var enginn Halli, bara 

reiðilegur Ari snobb.
– Hvað! gargaði hann.
Krökkunum var brugið. Hvað var Ari að gera í Hjálpar-

hellinum?
– Veistu um herra Halla? hvæsti Sólberg7.
– Nei! Drullið ykkur í burtu. Ari skellti hurðinni.
Sólberg7 bölvaði hressilega og sparkaði í hurðina.
– Þetta er nú eitthvað skrýtið, tautaði Artúr. Herra 

Halli skrópar aldrei.
Þegar hringt var inn í næsta tíma kvöddust Rosalingarn-

ir. Þau áttu erfitt með að leyna vonbrigðum sínum. 

* * *

Næstu dagar liðu og ekkert fréttist af herra Halla. Hann 
sást hvorki á göngum skólans né á skólalóðinni. Hann 
fannst ekki á kennarastofunni og mætti ekki í Hjálparhell-
inn. Fullorðna fólkið yppti bara öxlum eða gaf klapp á koll-
inn þegar Rosalingarnir spurðust fyrir um hækjuna sína.

Herra Halli hafði hreinlega gufað upp.
Og þar með hefði þessari sögu verið lokið ef ekki hefði 

verið fyrir röð rosalegra tilviljana.
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1. tilviljun 
Fyrsta tilviljunin tengdist dularfullu símtali sem barst á skrif-
stofu skólans. Svo heppilega vildi til að Artúr var einmitt 
staddur þar, á hárréttu augnabliki ... til að hlera símtalið.

Artúr hélt brúna bréfpokanum þétt upp við munninn og 
andaði ótt og títt. Hann var í óða önn að jafna sig eftir 
óþægilega uppákomu í landafræðitíma. Hann átti að halda 
kynningu fyrir bekkinn um land að eigin vali. Artúr valdi 
Finnland. Bara af því að hann fann ekkert annað.

Hann hafði undirbúið sig vel heima en þegar kom að því 
að seg ja frá gat hann ekki staðið upp af stólnum. Hann gat 
heldur ekki talað og að lokum hafði kennarinn bara fylgt 
honum niður á skrifstofu. Artúr var alveg miður sín. Nú 
myndu bekkjarfélagar hans aldrei vita neitt um Finnland. 

Rafn skrifstofustjóri var upptekinn við að hlusta á Ara 
snobb kvarta undan skólamatnum. Þá hringdi síminn. Það 
eitt og sér var alls ekki óvenjulegt því að síminn á skóla-
skrifstofunni hringdi stöðugt allan daginn. En þetta símtal 
var sérstakt.

Artúr lagði ekki í vana sinn að hlera símtöl annarra. 
Hann var bara ekki þannig drengur. En þar sem hann sat 
þarna, upptekinn við að róa taugarnar, komst hann ekki 
hjá því að heyra það sem fram fór. Og það var einhvern 
veginn svona:
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Artúr hætti snögglega að blása í pokann og starði á 
Rafn. Fékk herra Halli reisu-passa? Hvað í ósköpunum 
var það? Eitthvað líkt vegabréfi? Artúr hafði ekki grænan 
grun. Hann steingleymdi að anda, tók upp símann sinn og 
sendi skilaboð.
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2. tilviljun 
Á sama tíma á skólabókasafninu.

Melkorka Marsibil tiplaði raulandi á tánum á milli bókahilla 
og skoðaði áhugaverða bók um stökkmýs. Hugleiðslu-
Herdís sat á spjalli við Nínu safnvörð. Melkorka Marsi-
bil heyrði þegar konurnar lækkuðu röddina og nefndu til 
sögunnar Halldór nokkurn Satúrnus. Hún lagði því við 
hlustir.

– Varstu búin að heyra hvað varð um þennan nýja? 
Þennan þarna Satúrnus, hvíslaði Herdís.

– Neee hva? Nína glennti upp augun og hallaði sér nær 
Herdísi.

– Ja, það var svakalegt. Hann var látinn fara! Bara 
sisvona. Karlgreyið. Bara búinn að vera.

Melkorku Marsibil varð svo mikið um að hún missti bók-
ina. Var herra Halli látinn? Búinn að vera? Dáinn? Þetta 
var hræðileg frétt. Með tárin í augunum fálmaði hún eftir 
símanum sínum.
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3. tilviljun 
Á skrifstofu skólastjóra.

Undir skrifborðinu lá Sólberg7 í leyni í þeim tilgangi að 
afla upplýsinga um dularfullt hvarf herra Halla.

Skólastjórinn var í símanum í löngu og leiðinlegu samtali 
um fjármagn, samdrátt, sparnað, hagræðingu og önnur 
grútleiðinleg orð.

Sólberg7 dottaði og dreymdi mun skemmtilegri orð 
sem ættu vel heima í góðum rapptexta.

Skyndilega sagði skólastjórinn nokkuð sem vakti áhuga.

Rosalingarnir.indd   61 19.8.2019   17:09



62 

Sólberg7 trúði ekki sínum eigin eyrum. Settur hvert? 
Hvað þýddi þetta eiginlega? Hvert hafði verið farið með 
herra Halla? Hvert hafði hann verið settur sem olli því að 
hann komst ekki til baka í Rammaskóla. Hræðilegri hugs-
un skaut upp í kolli Sólberg7. Hafði herra Halli verið settur 
inn . . .  í fangelsi?

Síminn byrjaði að titra í peysuvasanum. Tvenn ný skila-
boð höfðu borist.
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