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eftir Hildi Knútsdóttur

Það besta við að uppgötva nýja stjörnu er að þá fær maður að nefna hana. 

Eða það hélt ég allavega alltaf. Ég meina, pælið í því, að fá að skíra heila 

stjörnu! Maður hlýtur að þurfa að vanda valið og hugsa sig um mjög 

lengi áður en maður ákveður sig. Nefnir maður hana eftir mömmu sinni? 

Gæludýrinu sínu? Eða sjálfum sér? Eða nefnir maður hana bara eitthvað 

út í bláinn? Ef maður uppgötvar nýja stjörnu gæti maður til dæmis nefnt 

hana Prump ef maður vildi. 

Stjarnan Prump, hversu fyndið væri það!

En kannski er þetta ekki það besta við að uppgötva nýja stjörnu. 

Kannski er bara best að hafa uppgötvað nýja stjörnu. Þær eru auðvitað 

óteljandi í alheiminum, en samt er þetta stórmál. Sérstaklega ef stjarnan 

birtist skyndilega þar sem hún á alls ekki að vera; mitt í Óríon-stjörnu-

merkinu, beint fyrir ofan fjósakonurnar þrjár í belti Óríons: Alnitak, Aln-

ilam og Mintaka. 

Það fyrsta sem mér datt í hug þegar ég sá hana var að nú þyrfti ég að 

finna nafn. Það næsta sem mér datt í hug var að ég væri einfaldlega að sjá 

ofsjónir, þetta gæti bara ekki verið satt. Ég hafði líka farið mjög seint að 

sofa kvöldið áður, ég hafði laumast til þess að kveikja aftur á lampanum 

eftir að mamma og pabbi buðu mér góða nótt og svo hafði ég lesið Lifandi 

vísindi þangað til klukkan var orðin allt of margt. Þannig að kannski sá ég 

bara ofsjónir af þreytu. Eða kannski hafði ég lesið yfir mig. Í gamla daga 

vildu sumir meina að það skemmdi augun að vera sífellt að lesa. Ef það er 

satt þá er ég í frekar vondum málum. 

Svo ég lokaði augunum í smástund og nuddaði augnlokin vel og vand-

lega. Svo opnaði ég augun aftur. Og þarna var hún enn. Hún blasti við 

í kíkinum sem mamma og pabbi gáfu mér í afmælisgjöf í fyrra og stóð í 

gluggakistunni á myrkvuðu herberginu mínu.
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Nýja stjarnan var stór og skær. Hún var næstum því fjólublá á litinn. 

Kannski heitir þessi litur hvítfjólublár, eða kannski heitir hann ekki neitt 

ennþá, því kannski var hann að sjást í fyrsta skipti í okkar heimi akkúrat 

þarna. Kannski fengi ég að nefna litinn líka! Nei, nú var ég mögulega 

komin aðeins fram úr mér. Stjarnan var allavega einhvern veginn fjólublá 

og hún skein skært og mér fannst eins og hún púlsaði. Ljósið frá henni 

styrktist og dvínaði til skiptis. Hún hafði alveg örugglega ekki verið þarna 

kvöldið áður, eða nokkurt kvöld síðan fólk fór í árdaga mannkyns að horfa 

upp í næturhimininn og kortleggja stjörnurnar. 

Og þegar ég leit upp frá kíkinum komst ég að því að hún sást með  

berum augum líka. Hún var meira að segja miklu skærari en stjörnurnar 

í kring.

Það fór fiðringur um allan líkamann. Ég yrði að segja mömmu frá þessu 

strax. Ég stóð upp frá sjónaukanum og hljóp fram.

Mamma sat inni í stofu og var að lesa bók. Pabbi sat við eldhúsborðið 

og hnýtti flugur.

„Mamma!“ sagði ég og heyrði að röddin titraði.

Þau litu bæði á mig, hissa á svipinn.

„Er ekki allt í lagi?“ spurði mamma áhyggjufull.

„Nei. Eða jú. Komdu, mamma, þú verður að sjá.“

Mamma lagði frá sér bókina og stóð á fætur.

„Má ég koma líka?“ spurði pabbi.

„Já, auðvitað,“ sagði ég, þótt pabbi vissi ekkert um stjörnur.

Þau eltu mig eftir ganginum og inn í herbergið mitt. 

„Sjáðu, þarna,“ sagði ég og benti mömmu á stjörnukíkinn.

Hún horfði á mig andartak og beygði sig svo niður að kíkinum.

„Hvað á ég eiginlega að ...“

Mamma þagnaði. Maginn á mér fór í kollhnís. Hún hafði séð hana líka! 

Ég hafði ekki verið að ímynda mér nýju stjörnuna! 

„Og mamma, hún sést líka með berum augum.“

Mamma leit upp frá kíkinum og rýndi upp í himininn.

„Já, það er satt,“ sagði hún. „Ég sé hana!“

Mamma hljóp fram að ná í símann sinn. Á meðan gáði pabbi í kíkinn. 

Hann hafði ekki hugmynd um að hverju hann átti að leita, eða hvað væri 

óvenjulegt, svo ég þurfti að benda honum á nýju stjörnuna. Hann horfði 

á hana andartak og sagði síðan að hún væri mjög falleg. 
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Ég held að hann pabbi hafi ekki alveg áttað sig á þýðingu þess að upp-

götva skyndilega nýja stjörnu þar sem hún á alls ekki að vera. 

Mamma talaði óðamála í símann þegar hún kom aftur. 

„Nei, ekki fyrir neðan, þetta er ekki við Messier 42, ekki við Sverðþok-

una. Heldur fyrir ofan. Já. Sérðu hana?“

Mamma ýtti pabba frá sjónaukanum og kíkti í hann sjálf.

„Já,“ sagði hún. „Hún getur ekki farið fram hjá þér, treystu mér.“

Mamma beið í smástund. Svo sagði hún:

„Já, sérðu hana ekki? Já. Einmitt! Ég veit!“ Mamma skellti upp úr. „Ókei, 

og þú lætur vita? Það var dóttir mín, Þeba, sem kom auga á hana. Hún sá 

hana bara hérna út um gluggann sinn. Já, bara í venjulegum stjörnukíki. 

En hún sést með berum augum. Alveg mjög greinilega. Já. Ókei. Heyr-

umst fljótt.“

Mamma lagði á. Svo kom hún og tók utan um mig.

„Ég er bara orðlaus,“ sagði hún og strauk mér um hárið.

„Þetta er ný pláneta!“ sagði ég.

Mamma þagði í andartak.

„Pláneta, ég veit ekki alveg ...“ sagði hún svo og hikaði. „Þetta er líklega 

kjarnasamruni í sólstjörnu að klárast. Þú veist að þegar honum lýkur þá 

verða þær að sprengistjörnum. Þær hrynja saman og springa og senda frá 

sér miklu meira ljós. Í nokkrar vikur, eða mánuði.“

„Er plánetan þá bara að falla saman núna? Er hún að skemmast?“ spurði 

ég, svolítið fúl yfir því að nýja uppgötvunin mín væri strax að verða ónýt.

„Já, en þetta er stórmál, Þeba. Þetta gerist ekki á hverjum degi. Það 

hafa bara þrjár sprengistjörnur sést með berum augum í Vetrarbrautinni 

í þúsund ár. Sú síðasta sást árið 1604! Ef við sjáum blossann núna þá er 

hún reyndar löngu fallin saman. Þú veist að það tekur ljós langan tíma að 

ferðast langar vegalengdir.“

„Og þetta er þá sprengistjarna?“ spurði ég.

„Já ... Ætli það ekki. Mér finnst hún samt einhvern veginn líta öðruvísi 

út. Hún er allavega mjög stór. Liturinn og ... já, æ, ég veit ekki.“

„Gæti þetta ekki verið ný pláneta? Í heilu lagi?“

„Tja ... það er svo sem allt mögulegt,“ sagði mamma og hikaði. „Ef þetta 

væri pláneta þá myndi hún varla skína svona skært. En það er svo sem 

ekkert útilokað. Ef hún er mjög nálægt okkur, þá gæti kannski endurvarp-

ið frá sólinni verið nógu sterkt ... Þannig að þetta gæti verið ný pláneta ... 
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eða geimskip. Þó að það sé ólíklegt,“ sagði hún og brosti.

„Geimskip?“ spurði ég hissa.

„Ef þetta er ekki sprengistjarna þá hefur hún einhvern veginn komist 

þangað. Mjög hratt. Því þessi stjarna var ekki þarna í gær. En hvað sem 

þetta er þá er það allavega engin smásmíði.“

„Getur þetta verið ...? Áttu við ... geimverur?“ spurði ég.

„Æ, ég veit það svo sem ekki. Ég er bara að hugsa upphátt. En hann 

Halldór ætlar að hringja í þau í Síle og biðja þau að kíkja á þetta þegar þau 

komast í færi. Við fáum að vita meira á morgun. En hvað sem þetta er þá 

hefur þú ritað nafn þitt í sögubækurnar, Þeba mín.“

***

Það var ekki séns að ég gæti sofnað. Ég lá undir sæng og starði upp í loftið. 

Ég sá fjólubláu stjörnuna fyrir mér. Ég lokaði augunum. Ég sá fjölubláu 

stjörnuna enn fyrir mér. Gæti þetta í alvörunni verið geimskip? Það hlaut 

að vera stórt fyrst það sást alla leið héðan frá jörðinni. Alveg hrikalega 

stórt. Stærra en ég gat ímyndað mér. Miklu stærra en jörðin sjálf. 

Kannski var þetta bara sprengistjarna, eins og mamma hélt. Kannski 

var þetta bara blossinn frá henni að falla saman fyrir milljónum ára. Eða 

gat þetta verið önnur pláneta? Hvernig gæti hún skyndilega verið komin 

hingað í sólkerfið okkar? Hafði einhver togað hana þangað? Hafði einhver 

fært hana? Eða hafði hún flogið sjálf? Var þetta kannski heil pláneta sem 

var líka skip? Eða höfðu opnast ormagöng og nýja stjarnan skotist út um 

þau? En hver hafði þá opnað þau? Gat það gerst af sjálfu sér? Og hvaðan 

hafði hún komið?

Ég settist upp í rúminu og kveikti á lampanum. Ég vissi að ég gæti ekki 

sofnað. Ég gekk að glugganum og leit í kíkinn. Stjarnan var horfin! Það 

sló út um mig alla köldum svita en svo fattaði ég að auðvitað hafði hún 

bara færst úr stað á meðan ég burstaði tennur og barðist við að sofna. Eða 

réttara sagt þá hafði jörðin haldið áfram að snúast á sínum hraða á meðan 

en stjarnan var kyrr á sínum stað. 

Vonandi. 

Það tók mig nokkra stund að stilla kíkinn upp á nýtt og koma auga á 

hana. En þarna var hún. Stór, skær og hvítfjólublá. Mér fannst aftur eins 

og hún púlsaði. Birtan varð sterkari, svo veikari og svo aftur sterkari. 
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Skrýtið.

Ég kveikti á tölvunni og leitaði að upplýsingum um ormagöng á Vís-

indavefnum. Ég las:

„Ormagöng eru fræðileg fyrirbæri sem skjóta upp kollinum við út-

leggingar á almennu afstæðiskenningunni. Samkvæmt kenningum er 

hugsanlegt að þau megi nota til að flytja sig til fjarlægra staða í alheim-

inum á örskotsstundu. Þrátt fyrir að hugmyndin um ormagöng sé í góðu 

samræmi við kenningar er ekki víst að þau séu raunverulega til.“

Einstein sjálfur hafði skrifað um ormagöng. Ekki hafði ég haft hug-

mynd um það. Og neðar las ég:

„Ef ferðalög um ormagöng væru möguleg eru líkur á því að þau gætu 

ekki aðeins fært okkur á milli staða heldur einnig aftur í tímann; þau 

væru eins konar tímavél.“

Tímavél? Það hríslaðist eitthvað niður hrygginn á mér. Ég vissi ekki 

hvort það var ótti eða spenna. Var þetta kannski stjarna úr fortíðinni? Eða 

kannski framtíðinni?

Ég leit aftur í kíkinn. Stjarnan púlsaði. Mér fannst eins og það hefði 

aukist frekar en hitt. Stjarnan blikkaði nokkrum sinnum, hratt. Ljósið 

dofnaði og birtist svo aftur og skein andartak. Svo blikkaði stjarnan aftur 

hratt. Síðan hægt, svo aftur hratt, þrisvar í röð. Ég kíkti á hinar stjörnurn-

ar í kring. Þær blikkuðu ekki svona. Af hverju hegðaði þessi sér öðruvísi?

Það var þá sem ég fattaði það. 

Þetta hlaut að vera merki. Það var einhver að reyna að segja okkur eitt-

hvað.

Ég fylgdist með stjörnunni og reyndi að átta mig á því hvort ég sæi 

mynstur. Ég skrifaði niður flöktið, það var stundum stutt og stundum 

langt. Það tók mig nokkrar tilraunir og ég ruglaðist nokkrum sinnum en 

eftir um það bil hálftíma var ég alveg sannfærð um að blikkið væri ekki 

tilviljanakennt. Þetta var ákveðið mynstur sem endurtók sig: Stutt, stutt, 

stutt, stutt. Bil. Stutt, langt. Bil. Stutt, langt, stutt, stutt. Bil. Stutt, langt, 

stutt, stutt. Bil. Langt, langt, langt, langt. Og svo byrjaði allt upp á nýtt.

Ég starði á blaðið fyrir framan mig. Svo hljóp ég inn í rúm og vakti 

mömmu.

Það tók hana smástund að skilja mig. Kannski var ég svolítið óðamála. 

En ég var líka meira en lítið æst. Hefðuð þið ekki verið það líka í mínum 

sporum?
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Að endingu settist mamma upp í rúminu og sagði:

„Þeba mín, gerðu það, hægðu á þér. Hvað ertu að segja?“

Ég dró djúpt andann, rétti henni útkrotað blaðið og ímyndaði mér að 

ég væri að útskýra þetta fyrir litlu barni.

„Stjarnan blikkar. Stundum kemur langt blikk, stundum stutt. Það er 

í ákveðinni röð. Röð sem endurtekur sig. Og röðin er svona,“ sagði ég og 

benti á blaðið.

„Þeba mín, stjörnur blika. Það er vegna þéttleikaflökts í lofthjúpnum 

hér í kringum jörðina. Ljósið berst okkur á mismunandi hraða og þess 

vegna sýnist okkur þær blik...“

„Ekki svona mikið, mamma! Þetta er ekkert þéttleikaflökt! Ég er að 

segja þér það! Sjáðu!“

Ég rak blaðið beint undir nefið á henni.

Mamma setti á sig gleraugun sem lágu á náttborðinu hennar, ofan á bók-

inni sem hún var að lesa þessa dagana. Hún hrukkaði ennið og las upphátt:

„Stutt, stutt, stutt, stutt. Bil. Stutt, langt. Bil. Stutt, langt ...“

Hún þagnaði. Síðan leit hún á mig, með opinn munninn.

„Ætli þetta sé Morse-kóði?“ sagði hún.

Svo spratt mamma á fætur og hljóp fram.

Ég elti hana inn á skrifstofu. Hún stóð uppi á skrifborðinu sínu og tætti 

niður bækur úr bókahillunni. Ég stóð andartak í dyragættinni og velti 

fyrir mér hvort hún hefði misst vitið. Voru þetta kannski einhver skilaboð 

utan úr geimnum sem gerðu fólk brjálað?

„Hérna!“ sagði mamma sigri hrósandi. 

Hún hélt uppi eldgamalli og lúinni bók. Hárið á henni var úfið eftir 

svefninn og hún var enn með koddafar á kinninni. Hún var skuggalega 

lík brjáluðum prófessor.

„Hvaða bók er þetta?“ spurði ég.

„Þetta er Morse-lykill!“ sagði hún. 

Síðan sópaði hún öllum bókunum sem hún hafði tætt úr hillunum og 

höfðu lent á borðinu niður með einni handarsveiflu og byrjaði að fletta 

í bókinni.

„Morse-kóði? Er það geimverumál?“ spurði ég.

„Nei,“ sagði mamma án þess að líta á mig. „Morse-kóðinn er gamall. 

Hann var notaður áður en talsíminn var fundinn upp. Til að senda skila-

boð í ritsíma.“
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„Ritsíma?“ spurði ég. 

En mamma var svo niðursokkin í blaðið mitt og bókina að hún heyrði 

ekki í mér. 

Það tók hana ekki nema um það bil mínútu að ráða skilaboðin.

„Halló?“ sagði hún og leit á mig.

„Halló, mamma,“ sagði ég og fór aftur að velta fyrir mér hvort hún 

hefði misst vitið við að lesa skilaboðin. Eða höfðu þau þurrkað út minni 

hennar? Þekkti hún mig kannski ekki lengur?

„Nei, það er það sem stendur hér,“ sagði hún stóreyg.

„Halló?“

„Já. H-A-L-L-O.“

Mamma benti á blaðið. Þar hafði hún skrifað það stórum stöfum undir 

hrafnasparkinu mínu. HALLO.

Við litum hvor á aðra.

„Ég held að þú hafir kannski verið að taka á móti fyrstu skilaboðunum 

frá geimverum,“ sagði mamma. 

Síðan klappaði hún mér á kollinn og stóð upp til að ná í símann.

***

Það var langt liðið á morguninn þegar ég vaknaði. Enda hafði ég farið mjög, 

mjög seint að sofa. Við mamma vorum báðar svo spenntar að við enduðum 

á að fá okkur heitt kakó og kveikja á bíómynd til að róa okkur. Á meðan var 

fullt af fólki annars staðar á hnettinum á fullu að horfa á stjörnuna sem ég 

hafði uppgötvað. Mamma hafði hringt í einhvern sem hringdi í einhvern 

og þá hafði allt farið í gang. Alveg ALLT. Ég meina NASA og læti.

Ég trúði því varla þar sem ég sat þarna í stofunni okkar með kakó í 

gamla Barbapabba-bollanum mínum og Mamma Mia í sjónvarpinu á 

móti mér. Allt hafði breyst. En samt hafði ekkert breyst. Gamli sófinn 

okkar var eins. Gamla lúna teppið. Ég var eins. 

En samt voru geimverur til og þær voru að reyna að tala við okkur. 

Ég hlaut að hafa sofnað fyrir framan sjónvarpið og mamma hlaut að 

hafa borið mig inn í rúm því ég vaknaði þar. Ég staulaðist fram og heyrði 

að pabbi var að tala í símann.

„Nei, þið fáið ekki viðtal við hana. Nei, ekkert sjónvarp, það kemur ekki 

til greina. Takk og bless.“
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„Hver var þetta?“ spurði ég þegar ég gekk inn í eldhúsið.

Pabbi leit hissa á mig, hann var flóttalegur á svipinn eins og hann hefði 

verið staðinn að verki við eitthvað ósæmilegt.

„Æ, elskan mín, ég ætlaði nú að reyna að vernda þig fyrir þessu. En 

fjölmiðlar eru alveg að missa sig. Það vilja allir fá að tala við þig.“

„Fá að tala við mig?“ spurði ég hissa. „Sjónvarpið?“

„Já. Alveg CNN og NBC og BBC og fullt af einhverjum fleiri skamm-

stöfunum.“

Það var eins einhver hefði hellt yfir mig fötu af ísköldu vatni. Þurfti ég 

að fara að tala við eitthvert útlenskt fólk á útlensku? Pabbi hlaut að hafa 

séð skelfingarsvipinn á andlitinu á mér því hann flýtti sér að bæta við:

„Ég er búinn að segja nei við alla. Þú þarft ekki að gera neitt sem þú vilt 

ekki gera.“

Mamma kom askvaðandi inn í eldhús og fyllti á kaffibollann sinn. 

Hún var enn í náttfötunum og hárið á henni var úfið. Hafði hún kannski 

ekkert sofið í nótt?

„Okay, thanks, I´ll talk to you later. Bye,“ sagði hún í símann. 

Svo lagði hún hann frá sér og leit á mig. Það var breitt bros á andliti 

hennar og augun ljómuðu.

„Hvað?“ spurði ég. „Sáu þau í Síle og alls staðar sama blikkið? Sáu þau 

líka skilaboðin?“

Mamma hristi höfuðið en brosið á andlitinu breikkaði.

„Nei,“ sagði hún og hló. „Þau sáu ekki sömu skilaboðin.“

„Ha?“ sagði ég hissa. 

Hafði þetta þá bara verið eitthvert rugl í okkur? Af hverju var hún þá 

svona glöð? Var hún kannski fegin að þetta voru ekki geimverur?

„Bíddu, hvað meinarðu? Var þetta þá bara þetta flökt þarna? Í loft-

hjúpnum okkar?“

Mamma hló.

„Nei!“

„Bíddu, hvað meinarðu?“ spurði ég. 

Það var farið að fjúka í mig. Hún mamma hlaut að hafa misst vitið þrátt 

fyrir allt, fyrst hún lét svona.

„Skilaboðin breyttust!“ sagði hún sigri hrósandi. „Þetta var enn Morse- 

kóði en hann stafaði annað! Í Chile sáu þau: H-O-L-A. HOLA. Það þýðir 

halló á spænsku! Og veistu hvað sást í Bandaríkjunum? HELLO. Og í Kína 
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stafaði stjarnan NI MEN HAO. Það er pin yin, aðferð til að skrifa kínverskt 

letur með rómverskum bókstöfum. Og veistu hvað NI MEN HAO þýðir? 

Það þýðir halló! Eða allavega einhver útgáfa af því!“

Ég starði á hana opinmynnt.

„Bíddu,“ sagði ég. „Bíddu, hvernig er það hægt? Hvernig getur runan 

verið mismunandi eftir því hver er að horfa?“

„Það á ekki að vera hægt!“ sagði mamma. „Það er það sem er svo geð-

veikt! Það veit bókstaflega ENGINN hvað er í gangi!“ 

Svo skellti mamma upp úr aftur og fékk sér síðan aðeins meira kaffi.

„Viltu ristað brauð, Þeba mín?“ spurði pabbi.

„Já, takk,“ sagði ég og fékk mér sæti við eldhúsborðið.

Dagurinn var mjög lengi að líða. Ég skoðaði aðeins fréttir á netinu og 

það voru allir að tala um nýju stjörnuna mína. Ég var sem betur fer ekki 

nafngreind heldur var bara rætt um „íslenska stúlku“. Það var eiginlega 

lán í óláni að ég hafði sofnað svona seint og vaknað svona seint, því þá 

var styttra þangað til það dimmdi úti. Ég gat nefnilega ekki beðið eftir því 

að jörðin héldi áfram sínum endalausa snúningi og myndi loksins snúa 

Íslandi frá sólu og í átt að Óríón og nýju stjörnunni minni. 

Sem ég var vel að merkja ekki enn búin að ákveða hvað átti að heita. Ég 

þyrfti að fara að vinna í því. Mér skildist á pabba að það væri meðal þess 

sem allar skammstafanasjónvarpsstöðvarnar vildu spyrja mig út í. 

Ég vonaði bara að það yrði ekki skýjað. Það var búið að vera heiðskírt 

allan daginn og það yrði alveg glatað ef það myndi þykkna upp einmitt 

þegar sjónaukinn minn kæmist í færi.

Vísarnir á klukkunni mjökuðust áfram, hægt en örugglega. Himinninn 

varð gulur og bleikur og rauður. Og svo fjólublár og að lokum svartur. Við 

horfðum saman á kvöldfréttir því þar var viðtal við mömmu. Hún hafði 

sem betur fer farið úr náttfötunum og greitt á sér hárið fyrir sjónvarpið. 

Þegar fréttirnar voru búnar settist ég fyrir framan kíkinn og leit upp í 

himininn. Heppnin var með mér. Hann hafði haldist heiðskír. Mér létti 

þegar ég sá stjörnuna og um leið datt mér nafn í hug. 

Litla-Hvít. 

Hún var lítil hvít kanína í bók um kanínuna Depil sem ég hafði haldið 

mikið upp á þegar ég var lítil. Litla-Hvít skyldi hún heita, þrátt fyrir að 

stjarnan væri hvorki lítil né alveg hvít, og svo var ekki til nein Stóra-Hvít.
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En ég réð þessu og enginn gat sagt neitt við því þótt þeim fyndist nafnið 

ekki passa. Því sá sem finnur stjörnuna fær að ráða hvað hún heitir.

Ég fylgdist með Litlu-Hvít blikka kveðjuna sína. 

„Halló, halló,“ hvíslaði ég á móti.

Svo hrukkaði ég ennið. Það var eitthvað öðruvísi. Þetta var ekki sama 

mynstur og nóttina áður. 

Ég sótti blað og blýant og gömlu, lúnu Morse-bókina hennar mömmu.

Þetta var alls ekki sama mynstrið. Þetta var miklu flóknara. Ég ruglaðist 

nokkrum sinnum svo það tók mig svolítið langan tíma að ná því hreinu. 

Sem betur fer var Morse-lykilinn auðveldur í notkun svo ég var ekki lengi 

að ráða skilaboðin.

S-J-A-U-M-S-T-S-I-D-A-R

„Sjaumstsidar?“ las ég.

Þetta gat ekki verið rétt. Ég hlaut að hafa ruglast eitthvað í talningunni. 

Ég starði á stafina á blaðinu fyrir framan mig.

Svo var eins og það smylli eitthvað saman í höfðinu á mér. Það voru 

náttúrlega ekki íslenskir stafir í Morse-lyklinum! Þarna stóð:

„SJÁUMST SÍÐAR.“ 

Ég tók andköf og leit upp í himininn.

Litla-Hvít var horfin.

Sagan „Stjarnan í Óríon“ var frumflutt samtímis í öllum grunnskólum á Íslandi 
þann 30. mars 2017 til að fagna alþjóðlegum degi barnabókarinnar, sem er  
2. apríl. Hildur Knútsdóttir samdi söguna að beiðni IBBY á Íslandi en þetta var  
í sjöunda sinn sem félagið færði íslenskum börnum sögu að gjöf í tilefni dagsins.


