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Eiri
Í hesum partinum hoyra vit eitt sindur um, hvussu Eiri er.
• Greið frá, hvussu Eiri er, eftir at hann er blivin “kendur”. 
• Hvat sigur Eiri um seg sjálvan? 

Narcissus
Narcissus var ein ungur veiðimaður í griksku gudalæruni. Hann var kendur fyri sín vakurleika 
og at dáma væl alt, sum var vakurt. Hann elskaði eisini sín egna vakurleika. Í dag hava vit 
eitt hugtak, sum stavar frá Narcissus og eitur narcissisma. Tað merkir, at tú elskar tína egnu 
spegilsmynd. 

Eiri sær seg sjálvan sum narcissist, tá ið hann fer at hugsa um, at hann hevur gloymt alt um 
Sólju og hennara hjálp. 

Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Sólju … Sólja! For ólukkan! Hann hevði ikki so mikið sum flutt henni helvtina av 
pengunum … ella skrivað hana inn … 
 Eiri: Frata … Ókey, skriva inn … hvar er tað … hvar er tað … her … Innritanarnavn 
tvey Sóljajaja. Almannakunngerast … send fyrispurning … Pengar… Her 50.000 til 
Sóljajaja … Soleiðis! Hvussu kundi eg vera so ótakksamur … siti her og skeldi Boas og 
eri nógv verri sjálvur …  Sóli mær í nøkrum eg ikki eigi sjálvur … Spæli við Shapeshiter 
uttan so mikið sum at skeinkja henni ein tanka … Eg havi ikki sagt við nakran at hon 
var við … Ikki so frætt, at eg havi skrivað hana á listan á heimasíðuni … bara meg 
sjálvan … Hopi ikki, hon er ill við meg … Sjálvandi er hon tað … Hvat skal eg gera? Eg 
skrivi henni eini boð … Hey Sólja! Orsaka at eg ikki havi flutt pengarnar fyrr enn nú … 
eg havi havt so nógv … sovorðið tvætl, sletta … eg havi … nei … ehm … Orsaka orsaka 
orsaka! Eg havi verið so forelskaður í míni egnu spegilsmynd, at eg  eina løtu gloymdi, 
at eg einki hevði kunna gjørt uttan teg. Orsaka! Eg veit ikki, hvat eg skal siga … ehmm 
… Eg havi skrivað teg á listan á heimasíðuni, ein fyrispurningur skuldi ligið í boðunum 
hjá tær … Eg haldi, at tað var stuttligt at varnast saman við tær … vit kennast ikki so 
væl … men eg eri fittari, eg meini tað, enn tú helst heldur meg vera … tað vil eg fegin 
prógva … orsaka … havi eg sagt tað? Góða, skriva ella ring og skelda meg … ella okkurt 
… orsaka aftur … p.s. Eg havi koyrt øll spegl í ruskposan, so eg ikki felli fyri mær 
sjálvum aftur … orsaka … Nei, við stórum … ORSAKA! Heilsan Eiri, og so í klombrum, 
tín nýggjasti og vánaligasti vinur. Send.

• Les brotið og skriva setningarnar har narcisisman hjá Eira kemur til sjóndar. 
• Finn eisini dømi um, hvat hann ger við tað.
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Vinmenn
Í hesum partinum snakka Eiri og Boas eitt sindur saman.
• Hvat sigur Eiri við Boas um Boas og aðrar dreingir í flokkinum?
• Hvussu hevur Eiri tað aftaná, tá ið hann er liðugur at snakka við Boas?
• Ímynda tær, at tú ert Eiri. Hvussu hevði tú snakkað við Boas undir somu umstøðum? 

Skriva samrøðuna.
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