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Nafn: ____________________________

Leitandinn (Legend of the Seeker) er
bandarísk ævintýraþáttaröð byggð á
sögu eftir Terry Goodkind. 

Dularfull kona, Kahlan Amnell, leitar
hjálpar í skógarfylgsni kappans
Richards Cyphers og þar með hefst
æsispennandi atburðarás. Cypher
kemst á snoðir um fornan spádóm en 
samkvæmt honum er Cypher fyrsti
sanni Leitandinn í meira en þúsund
ár. Nú verða Kahlan, galdrakarlinn
Zeddicus Zu'l Zorander og Cypher, 
vopnaður Sannleikssverðinu, að
standa saman gegn miskunnarlausa
harðstjóranum Darken Rahl. 
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Hér er Leitandinn.

Leitandinn er hér.

Hér er Játarinn.

Játarinn er hér.

Hér er Galdrakarl.

Galdrakarlinn er hér.

Leitandinn á sverð.

Hann á stórt sverð.

Játarinn á líka sverð.

Hún á lítið sverð.

Galdrakarlinn á ekki sverð.

Hann á töfra.

Hvað er á myndinni?

L__ __tandi__ __
Sv__er__
T__fr__

Bættu við stöfum.

Játarinn
Leitandinn
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Er þetta Leitandinn?

Já, þetta er Leitandinn.

Er þetta Játarinn?

Já, þetta er Játarinn.

Er þetta galdrakarl?

Já, þetta er galdrakarl.

Á hann sverð?

Já, hann á sverð.

Sá hún Darken Rahl?

Já, hún sá Darken Rahl.

Er Zeddicus galdrakarl?

Já, hann er galdrakarl.

lei

já

ga

Hver á þessa stafi? Teiknaðu mynd

Þetta er Leitandinn með sannleikssverðið.
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Játarinn er að hjálpa.

Hún er að hjálpa 

Leitandanum að fá frið.

Þau eru að berjast við

Darken Rahl.

Hann vill stjórna með ófriði.

Spádómurinn segir:

Leitandinn á að búa til frið.

Leitandinn segir:

Ég vil að hér sé friður.

Játarinn segir:

Ég vil hjálpa þér.

sp__d__m__r
fr__ð__r
hj__lp__

Hvað er á myndinni? Bættu við stöfum.

sverð
hestur

7 8



Leitandinn á hest.

Hesturinn er brúnn.

Leitandinn er hesta-maður.

Darken Rahl er her-maður.

Hann er vondur.

Nú er Leitandinn á flótta.

Nú er Játarinn á flótta.

Vinur þeirra er með þeim.

Darken Rahl vill drepa þau.

Hann má ekki drepa Leitandann.

Da

sve

he

Hver á þessa stafi? Teiknaðu mynd

Þetta er Darken Rahl.
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