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6. o. FELADATLAP 

Anthony Horowitz: Homályos nyomok 

3. forduló
 

Visszanéztem. Egy rövid, boldog pillanatra azt hittem, lehagytuk a cirkuszosokat, de 
akkor valami átsüvített a sötéten, és belecsapódott az egyik fába. Egy kés. De honnét 
dobták? Felnéztem. És akármilyen hihetetlen, egy férfi állt a park fölött átívelő 
telefonkábelen, úgy tíz méter magasban, és éppen a második késért nyúlt. Egy 
kötéltáncos. Eddig a telefondróton követett minket, és most könnyedén 
egyensúlyozott fölöttünk. Ebben a pillanatban motor harákolt, és egy motorbicikli 
lódult felénk a gyepen. Az egyik balett-trikós vezette. A vállán két tesója állt. A 
negyedik meg ennek a kettőnek a vállán, kezében pedig valami, ami szörnyen 
emlékezetett egy automata géppisztolyra. A motor felénk gurult, szerencsére az 
utasok súlya miatt lassan. Útközben le is körözte őket a három egykerekező nővér. A 
holdfényben nemcsak flitteres ruhájukon,de hatalmas, kivont kardjaikon is 
megcsillant, amit biztos a kardnyelőtől kölcsönöztek. Mindhárman magas hangon 
rikoltoztak, és az volt a benyomásom, hogy nem egy orosz népdalt adnak elő. S ha 
mindez nem lett volna elég, egy gólyalábas férfi is felénk gázolt, akár egy gigantikus 
rovar, hihetetlen hosszú árnyékot vetve a fűre. És végezetül határtalan 
megdöbbenésemre egy elefánt ballagott ki a fák közül, nyakán fehér tollakba burkolt 
lány ült. Ez csakis a kedves Tina Trockij lehet. Tehát a törvény dacára az Orosz 
Állami Cirkusznak azért volt egy-két állat a tarsolyában. 
Elefánt! Akkor oroszlánjuk is lehet töprengtem. Tim is észrevette. 
- Van elefántjuk! – mondta izgatottam. 
- Én is látom, Tim. 
- Afrikai, vagy indiai? 
- Mi? 
- Sose tudom, melyik melyik. 
- Mit számít? – Ezt már szinte úgy sikoltottam – Mindenképp palacsintává lapít 
minket! 
A cirkuszosok gyűrűje egyre sorosabbá vált körülöttük. A géppisztoly felkelepelt, és 
a golyók szaggatták fel a gyepet. A törpe is felébredt közben, akit korábban az egyik 
lakókocsiban láttunk bóbiskolni. Kiderült, hogy tűznyelő…. legalábbis reméltem, 
hogy ez a magyarázata annak, hogy egy lángszóró van nála. Egyik oldalon ott volt az 
elefánt, a motor és az egykerekezők. A másikon a törpe és a gólyalábas.  Felettünk a 
kötéltáncos. Az emberi ágyúgolyó is kezdte magát kibogozni a faágak közül. 
A dolgok nem álltak jól. 
 Ám akkor egy autó jelent meg, szinte a semmiből, és sebesen közeledett a füvön. Az 
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egyik egykerekezőt fellökve utat tört magának, majd kifarolva sikeresen félbetörte a 
gólyalábas falábait. A férfi felkiáltott, és fejjel egy csalánosba zúgott. Az elefánt 
felágaskodott, Tina Trockij hátraszaltózni volt kénytelen, csak úgy repkedtek a tollai. 
A kocsi mellettünk állt meg. Kitárult az ajtó. 
- Befelé! – mondta valaki. Egyből tudtam, hogy ismerem a hangot. 
- Taxi? – kérdezte Tim. Azt hiszem a viteldíj miatt aggódott. 
- Nem számít Tim, csak szállj már be – szóltam rá. 
Belöktem, én meg bevetődtem a hátsó ülésre.  Újra megszólalt a géppisztoly, 
lángcsóva nyújtózott felénk, és hangos koppanással egy kés csapódott a kocsi 
oldalába. De az autó már nagy lendülettel meg is indult a füvön. Egy bokor pont az 
utunkban állt, de a sofőr tétovázás nélkül keresztülhajtott rajta. A túloldalon egy út 
futott, mi meg meredeken rákanyarodtunk. Az épp ott haladó furgon vezetője 
félrerántotta a kormányt, hogy helyet adjon nekünk, ám így épp egy busz elé lendült 
a szerencsétlen. Csikorogtak a gumik meg a sofőrök fogai. Fém reccsent. Duda 
harsant. 
De megmenekültünk, a Battersea Park már mögöttünk volt. Ahogy mondtam: sose 
kedveltem a cirkuszt. És ezen az éjszakai események hangyányit sem változtattak. 

1. Sorold fel a cirkuszi mutatványosokat! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Adj címet a történetnek! 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Fejtsd meg a következő keresztrejtvényt! /kétjegyű betű= 2 négyzet/  

1. Ezt tette a kés miután átsüvített a sötéten. 

2. Hány méter magasan állt a férfi a park fölött? 

3.Az események helyszíne. 

4. A három nővér műsorszáma. 

5. Milyen jármű mentette meg a történet szereplőit? 

6. Milyen állat volt még az elefánton kívül a cirkuszban? 

7. Milyen tárgy volt a tűznyelő törpénél? 
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1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

 
Megfejtés: ………………………………………………………………………. 

4. Kösd össze a műsorszámot és előadóikat! 

kötéltáncos kivont karddal rikoltozott 

motorbiciklis egyensúlyozott 

törpe vállán egyensúlyoz 2 embert 

gólyalábas férfi lángszórót tart kezében 

egykerekező a szereplők felé gázolt 

5.Fogalmazd meg 5 mondatban, hogyan menekültek meg az autó megjelenése 
után! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Írj példát a szövegből a következőkre! 

- határozott névelő + sorszámnév + főnév 

……………………………………………………………………………………………….. 

- határozatlan névelő + főnév + ige 

………………………………………………………………………………………………… 

- összetett főnév ; ly legyen benne; 2 db 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Mondd másképpen! 

A motor harákolt.  

…………………………………………………………………………………………………. 

Egy motorbicikli lódult felénk. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Volt egy - két állat a tarsolyában.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Kezdte magát kibogozni a faágak közül. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Fejjel a csalánosba zúgott. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
Határidő: január 22. 

 


