
            Minecraft 
saga



Ég heiti Abby og 
ég á heima í 
bloxtreet 2. Ég á 
tvær vinkonur 
Gabby og   
Hönnu. 

Það er veitinga 
staður,skólinn 
bloxkóli,hús ,lögregl
ustöð,bókasafn og 
hesthús Og í miðjum 

bænum er foss



Þetta er ég

Ég er 18. 
Og ég er 
stelpa ég 
fæddist 
2001 og á 
afmæli 19 
maí 



Ég vinn á 
lögreglustöð

Líka 
ég

Þetta er 
bærinn



Þetta er borðstofan í húsinu 
mínu



 Ása 
mamma

 Gunnar 
pabbi

 Katla 
litla 
systir

Þetta er 
fjölskyldan 
mín mamma 
pabbi og 
litla systir 
mín(Katla)



Mér finnst 
gaman að 
tjalda vera 
með vinum 
mínum og 
fjölskyldunni 
minni

Þetta eru 
vinkonur mínar

Gabby Hanna



Þetta er 
bókasafnið 
heima hjá mér

Þetta er 
kjúklingurinn 
minn Mandla



 Inga amma
Jón afi

Þetta eru 
mamma og 
pabbi 
mömmu 
minnar 
Þau eru skylin 
og Inga 
amma á 
heima í 
Hörða-landi 
Og Jón afi á 
heima í 
lundarhólum



 Bjössi afi
Sigga amma

 Þetta eru 
Sigga 
amma og 
Bjössi afi 
þau eru 
enþá saman 
og eiga 
heima á 
sogavegi 
218 þau eru 
mamma og 
pabbi 
pabba míns



Þórdís frænka
Ásgeir

Þetta eru Þórdís 
og Ásgeir. Þórdís 
er systir mömmu 
minnar eða bara 
frænka mín og 
Ásgeir er kærasti 
Þórdísar hann er 
mjög skemtilegur 
og þau búa 
saman og þau 
fóru  oft til 
Ísafjarðar.



Arna litla systir

Arna er ingsta systirin og hún er 
rosa sæt hún er fjagra mánaða og 
eins dags  gömul hún er með rautt 
hár eins og katla þannig sér maður 
að þær eru systur. Þú ert 
örugglega að hugsa en hvernig sér 
maður að ég og hún erum systur,ég 
er að fara að segja það,við erum 
alveg eins ég og hún nema hárið 
auðvitað ég var alveg eins þegar 
ég var pínu lítil það er skrítið en 
satt





Þetta er Kristín María hún er líka 
systir mömmu minnar(frænka mín) 
hún er fötluð en þótt fyrir það 
elska ég hana mjög mikið hún er 
öðruvísi en samt skemmtileg allt er 
öðruvísi fyrir hana en okkur og það 
er í lagi hún heldur að hún síni að 
hún elski eitthvern með því að 
kíttla mann

Kristín María 
frænka mín



Þetta eru Hlynur 
og Andrea 
Andrea er frá 
canada og 
Hlynur er frá 
Íslandi hann er 
bróðir pabba 
míns

Hlynur frændiAndrea



Einus sinni 
vorum við 
Gabbi og 
Hanna saman 
úti við vorum 
að leita af 
hestum og við 
tíndumst en svo 
fundum við 
leiðina til baka 
endir


