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Björg Vigfúsína Kjartansdóttir 



 

Þessi kisa 
heitir Gústa. 
Hún er læða. 
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Þessi köttur er högni. 
Hann heitir Brandur. 
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Þau eiga fimm 

kettlinga. 
Þau eiga fimm 

kettlinga. 
Þeir eiga engin nöfn. Þeir eiga engin nöfn. 

 4 

 

 4 



 
 
Hérna er mynd af 
Gústu og kettlingunum 
þegar þeir voru alveg 
nýfæddir. 
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Hérna sést einn 
kettlingurinn þegar 
hann var að reyna að 
standa á fætur. 

Hérna sést einn 
kettlingurinn þegar 
hann var að reyna að 
standa á fætur. 
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Þessi kettlingar eru að 
kúra saman. Þeim 
finnst gott að finna 
hlýjuna frá hvor öðrum. 

Þessi kettlingar eru að 
kúra saman. Þeim 
finnst gott að finna 
hlýjuna frá hvor öðrum. 
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Gústu finnst gott að 
sofa og hvíla sig. 
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Gústu þykir mjög vænt 

um kettlingana sína. 
 



 
Kettlingarnir sjúga 
mjólk úr spenunum 

hennar Gústu. 
Hún er með sex spena. 
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Gústu finnst gott að  
fara út í garð. 
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Gústa fékk að fara með 
kettlingana sína út í 
garð. 
 



 
 
Gústa var hrædd um að 
týna kettlingunum. 
Hún mjálmaði á þá að 
koma inn.  
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Nú eru allir 
kettlingarnir  
komnir inn.  
Og í bólið sitt að sofa. 
Nú er Gústa róleg og 
ekkert hrædd um að 
týna litlu krílunum 
sínum. 
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USssssss... 
 
Við skulum ekki hafa 
hátt svo við vekjum 
ekki kettlingana. Þeir 
eru svo þreyttir eftir 
að vera úti. 
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