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Svör úr Slysinu 
 
1. Kafli 
 
1. Af því að það var fótbolti í sjónvarpinu. 
2. Hann sá Jakob vin sinn. 
3. Hann var með svart hár, stór gleraugu og flott grænt bindi. 
4. Hann varð fyrir bíl. 
5. Hann keyrði í burtu. 
 
2. Kafli 
 
1. Því hann hafði fest annan fótinn undir hjólinu. 
2. Í sjúkrabíl. 
3. Hún hélt að bíllinn væri blár. 
4. Hann hélt að bíllinn væri grænn. 
 
3. Kafli 
 
1. Nei. 
2. Hann kallaði manninn asna og kýldi hann í magann. 
3. Hann hét Júlíus og bjó á Túngötu 14. 
 
4. Kafli 
 
1. Upp á lögreglustöð. 
2. Engu. Hann vildi ekki segja neitt. 
3. Heim til Jakobs. 
4. Hann átti að labba heim. 
 
5. Kafli 
 
1. Þetta með Kalla. Jónas var hræddur um að hann myndi deyja. 
2. Elsa. 
3. Hún var að fara heim til sín. 
4. Hún lamdi þá með töskunni sinni þannig að þeir hlupu í burtu. 
 
6. Kafli 
 
1. Af því að hann hélt að þeir trúðu honum ekki. 
2. Þau urðu svört 
3. Því hún var hrædd um að þá myndi hann aftur keyra á einhvern. 
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7. Kafli 
 
1. Vegna þess að gólfið var svo hált. 
2. Því Elsa datt. 
3. Inn til Jónasar. 
4. Hann ætlaði að athuga númerið betur. 
 
8. Kafli 
 
1. Að koma með í löggubílnum. 
2. Já, það mátti hún. 
3. Á Sjávargötu 82. 
4. Hann var að mála yfir rispu á bílnum sínum. 
5. Þær vildu að hann kæmi með þeim á stöðina. 
6. Nei, hann fór í öðrum bíl. 
 
9. Kafli 
 
1. Af því að þau þurftu að bíða eftir kranabílnum. 
2. Til að sækja hjólið sitt. 
3. Þau ætluðu að heimsækja Kalla á spítalann. 
4. Svo hún gæti teiknað allt saman fyrir Kalla. 
5. Hann ætlaði að fara heim. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

