
6. partur   ·   8. desember

6. partur - Hvar ert tú?

8. desember

Samanbering 
Her eru tvey brot úr 6. parti. Tit skulu arbeiða við brotunum.
• Finn dømi um samanberingar í báðum brotunum. 

Hon sá út, sum var hon yvirkoyrd av einum ælaboga. Hon hevði sminkað sær við 
sminkuni hjá mammuni … Og tað var ikki vakurt …

Eiri bað Lín seta seg á stólin við rygginum móti hurðini og setti seg sjálvur á songina. 
Tí mamman fór at koma upp, hann tímdi ongantíð at spæla við Lín, mamman fór at 
vilja síggja tað fyri at trúgva sínum egnu eygum. Tey tóku hvør er hvør fram … men 
enn sá andlitið á Lín út, sum hevði ein einhyrningur spýð á hana. 

Shapeshifter
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Hann var so kendur, øll vildu vera sum hann … Hann var so vakur, sum var hann 
komin beint úr einum filmi, tosaði enskt sum var hann úr USA, og so var hann 
ógvuliga ríkur, og hann var blivin ríkur av at spæla Fornt … Tað var arbeiðið 
hjá honum … Hugsa tær … Einki kontór við vánaligum kaffi og hálvsovandi 
starvsfeløgum, nei, Shapeshifter kundi, tað hann vildi … Hevði fleiri fólk í starvi … 
eitt nú ein persónligan venjara og ein kokk … Hann mátti venja, so gott sum hann 
sá út og so aftaná ein túr í privatu venjingarstøðini, sita og spæla Fornt og senda 
beinleiðis á Tútúbe … Áhhh hvat summi vóru heldig … og so var hann føroyingur … 
Tað gjørdi dreymin so nógv meira veruligan … at tað bar til hjá honum gjørdi, at øll 
kendu á sær, at kanska tey eisini kundu liva av at spæla Fornt … Eisini Eiri hevði 
droymt um tað … men nú situr sjálvur Shapeshifter og tosar um hann á Tútúbe … 
Hetta mátti vera ein dreymur …

Shapeshifter livir dreymin hjá Eira. 
• Kundi tú hugsað tær at verið Shapeshifter? Um ja, greið frá hví. Um nei, greið frá hví.
• Veitst tú um nakran, sum livir sum Shapeshifter? Nevn tey.
• Hvat er tað, sum ger, at tað at finna eina nýggja veru, hevur so nógv at týða fyri Eira? 
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Søgnin um marmennilin 
Vit fáa at vita, at veran er ein marmennil. 
• Farið á snar.fo og skrivið marmennil í leititeigin. Lesið tað, sum tit finna, og svarið 

spurningunum niðanfyri.

• Hvat er søgnin um?
• Hvar í landinum eru vit stødd í søgnini?
• Samanberið søgnina og tað, sum Eiri og Sólja uppliva, tá ið tey finna veruna í Fornt.

• Finn tekningina hjá tær fram aftur. Líkist tín vera veruni, sum verður lýst í søgnini?
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Marmenlar og høgguslokkur
Frits Johannesen hevur málað hetta listaverkið, sum hann nevnir Marmenlar og høgguslokkur. 
• Lýs málningin, brúka í minsta lagi fimm lýsingarorð at gera minst fimm setningar við.

Evning
Marmennil 
Her eru trý dømi um, hvussu listafólk hava ímyndað sær marmennilin. 
• Ger í minsta lagi eina av uppgávunum niðanfyri.
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Marmennil
William Heinesen hevur gjørt hetta klippið í 1976, sum hann nevnir Marmennil. 
• Lýs klippið, brúka í minsta lagi fimm lýsingarorð at gera minst fimm setningar við.

Evning
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Marmennilin
Hans Pauli Olsen hevur gjørt hesa standmyndina í 2020, sum hann nevnir Marmennilin.  
Hon stendur í Elduvík.
• Lýs standmyndina, brúka í minsta lagi fimm lýsingarorð at gera minst fimm setningar við.

Evning
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Leinkið til Kahoot er aftanfyri lúkuna til í dag.
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