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Lúkas elskar að leika sér, eins og öll börn þá elskar hann 

leikföng.Hann les mikið af bókum og leikur sér með 

ímyndaðar �ugvélar og fyllt leikfangadýr. Hann leikur sér 

mikið með hugmynda�ugið og lætur þá allt í kringum sig 

hverfa. Þegar það tekst þá er Lúkas mjög glaður.



Lúkas er ekki alltaf glaður. Hann er með sjaldgæfan sjúkdóm 

sem hefur skrítið nafn og það er ekki einu sinni hægt að 

segja það. 

Sjúkdómurinn lætur hann oft vera þreyttan og stundum er 

hann með mikla verki. Þegar það gerist þá getur hann varla 

farið út að leika sér. Hann verður stundum sorgmæddur og í 

uppnámi út af því. Það getur líka verið er�tt fyrir hann að 

�nna sér nýja vini.

Mamma hans og pabbi hafa farið með hann til margra lækna 

á mörgum sjúkrahúsum. Luke skildi ekki alltaf hvað 

læknarnir voru að segja. Allt sem hann óskaði sér er  hann 

yrði hraustur aftur og gæti farið út að leika sér eins og önnur 

börn.



Það var fyrsti dagur Lúkasi í skólanum. Hann hlakkaði mikið 

til að hitta hina krakkana.

Lúkas sat hjá strák sem heitir Stefán, sem bauð honum að 

sitja hjá sér og saman gerðu þeir hús úr byggingareiningum.

Húsið sem þeir gerðu var stórt og Stefán og Lúkas voru mjög 

stoltir af því. Allir hinir krakkarnir komu til að sjá húsið og 

dást að því.



Fyrsti dagur Lúkasi gekk mjög vel! En síðan var komið að 

því að leika úti.

 “Hlaupum!” stakk Stefán upp á.

 “Ég get ekki hlaupið” sagði Lúkas og setti upp svip.

 “Ó” sagði Stefán hissa. “Það er leiðinlegt, ég elska að 

hlaupa. Ég býst þá við að sjá þig seinna þá.”

Stefán hljóp út á leikvöllinn en Lúkas  horfði sorgmæddur 

út um gluggann á öll börnin sem voru að leika sér.



Dagarnir liðu og oft þurfti Lúkas að vera inni einn að því að 

hann gat ekki hlaupið um með hinum krökkunum. Hann 

vildi ekki að nokkur vissi hversu leiður hann var y�r þessu.

Stundum komu mamma hans og pabbi áður en skólanum 

lauk tl að fara á spítalann. Eitt skipti, missti Lúkas af 

afmælisveislu vinar síns í skólanum að því að hann átti tíma á 

spítalanum. Lúkas var í miklu  uppnám og frekar 

sorgmæddur.



Í skólanum fóru sum börnin að tala um að Lúkas væri ekki 

skemmtilegur og að þau vildu ekki leika við hann lengur. 

Einn bekkjarfélagi hans bauð honum ekki í afmæli til sín því 

mamma hennar hafði sagt að það væri betra ef hann kæmi 

ekki.

“Af hverju að bjóða honum þegar hann getur ekki einu sinni 

leikið við þig?” sagði hún. “Það eina sem hann gerir er að sitja 

í horninu í stofunni á meðan hin börnin eru að leika sér.” 

 Þetta gerði Lúkas enn meira dapran og meira einmanna.



En einn daginn fótbraut Stefán vinur Lúkasar sig og var 

settur í gifs. Hann sat hjá Lúkasi  á meðan þeir horfðu á hin 

börnin leika sér. Stefáni fannst pirrandi að sitja kjurr allann 

daginn.

 “Mér þykir leitt að þú ha�r slasað þig”sagði Lúkas, 

“vonandi getur þú hlaupið �jótlega aftur.”



Seinna þennan dag hugsað Stefán um hvernig Lúkasi  liði. 

Hann gerði sér grein fyrir því hversu er�tt það væri að vera 

inni allan daginn og þurfa að horfa á krakkana leika sér og 

geta ekki tekið þátt.

Hann skildi hversu er�tt það væri fyrir Lúkas að vera einn 

með sjálfum sér alla daga. Hann áttaði sig á því  að það var 

ekki hans val að geta ekki farið út að leika með hinum 

krökkunum.

Eftir nokkrar vikur gréri fóturinn á Steven og hann gat farið 

að hlaupa um á ný. En hann hafði ekki gleymt því hversu 

leiðinlegt var þegar hann var með gifsið. Hann ákvað að 

reyna að hjálpa Luke.



Það styttist í afmæli Lúkasar. Hann var hræddur um að engin 

myndi  koma í afmælið sitt. Hann hafði tekið eftir því að 

mörg barnanna forðuðust hann í skólanum því þau skildu 

ekki veikindin hans.

Það sem hann vissi ekki Stefán vinur hans var að undirbúa 

eitthvað óvænt fyrir hann. Á afmælisdaginn, beið Lúkas í 

leikherberginu. Þar var sa�, kökur og snakk. Það eina sem 

vantaði voru hinir krakkarnir. Lúkas horfði út um gluggann 

og vonaði að einhver myndi koma. Hann hélt áfram að bíða 

en enginn kom. 

Hann var orðinn leiður og vonsvikinn.



Allt í einu heyrði hann mikinn hávaða sem kom að utan. 

Stefán stormaði í gegnum hurðina og á eftir honum komu 

allir krakkarnir úr bekknum.

Allir komu í afmæli Lúkasar. Þau komu með byggingar kubba 

og liti og pappír. Þau léku alls konar innileiki með Lúkasi sem 

hentaði honum vel.

Áður en þau komu hafði Stefán skýrt út fyrir krökkunum 

hvað væri að hjá  Lúkasi. Að honum þætti gaman að leika sér 

en yrði �jótt þreyttur vegna  sjúkdóms sem hann var með  

og að innileikir hentuðu honum betur. Þegar þau vissu og 

skildu þetta vildu þau öll vera með.



Eftir afmælisveisluna kom Stefán oft til Lúkasar í skólanum 

og sat hjá honum. Hinir krakkarnir komu líka og léku sér með 

honum inni. Lúkas hélt áfram að þurfa að fara á sjúkrahúsið í 

skoðanir  en hann varð aldrei aftur einmana í skólanum.



Þegar Lúkas fullorðnaðist, varð hann frægur málari 
og margir af vinum hans úr skólanum koma til að sjá 
sýningarnar hans, þar sem þau segja stolt frá því að 
hann væri vinur þeirra. Luke gleymdi aldrei 
vingjarnlegheitum vina sinna. Vinir hans lærðu að 
vera vinir vina sinna.
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