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6. o. FELADATLAP 

Anthony Horowitz: Homályos nyomok 

5. forduló
 

Fiona morcosan nézett rám. 
- Ez csak blöff! 
- Ó, kártyázunk? – kérdezte Tim. 
- Minek akartunk volna kitalálni egy Lenny Smile nevű embert? – kérdezte a nő, rá se 
hederítve Timre. 
- Mert maguk ketten több millió fontot loptak el a Tündérálomtól. Tudták, hogy a 
rendőrség előbb-utóbb a nyomukra akad. Ráadásul mindig fennáll a veszély, hogy 
egy Joe Carte-féle adományozó személyesen is meg akarja nézni, mi történt a 
pénzével. Maguk voltak az agy a szervezet mögött. Maguk voltak a „nagy kerék”,ha 
úgy tetszik. De kellett valaki, akire rá lehet kenni a felmerülő problémákat, és akit el 
lehet tüntetni. Ez volt Lenny Smile. Henderson, a rendőr rájöhetett, mi folyik, azért 
kellett meghalnia. És itt a briliáns ötlet. Hendersonból csináltak Lenny Smile-t. Ő 
került az úthenger alá, és a maguk számára ezzel véget ért az ügy. Smile meghalt. 
Nem maradt mi után nyomozni. 
A kabin még mindig fölfelé ment. Alig volt járókelő a déli parton. Mostanra csak 
pöttyöknek látszottak. 
- Csakhogy a rendőrség már nem hiszi azt, hogy Lenny Smile meghalt – mondtam 
tovább. – Ezért nincsenek maguk börtönben. A rendőrség őt keresi. Nincs 
bizonyítékuk maguk ellen. Így maguk tiszták. 
Hoover egész eddig hallgatott, de most elmosolyodott, vékony ajka alól kivillantak a 
fogai. 
- Tökéletesen látod, öcsi . Fiona meg én senkik vagyunk. Lenny Smile alkalmazottai. 
Ő az igazi csaló. És ahogy mondod, a rendőrségnek nincs bizonyítéka. Senkinek 
nincs. 
Tim még mindig csak rakosgatta össze a darabokat. 
- Hoover öltözött be Lenny Smile-nak….. 
- Csak egyszer – mondtam. – A fényképhez, amit Joe Carter kért. De ugyanazt a 
kabátot és kesztyűt viselte, amikor megláttuk, ezért hittük, hogy ő Lenny Smile. 
Mindkétszer túl messze volt, hogy lássuk az arcát. A fénykép meg persze 
szándékosan volt homályos. – Rodney-hoz fordultam. – Azért egyvalami érdekelne. 
Mit csinált akkor a temetőben? 
Hoover vállat vont. 
- Rájöttem, hogy az a bolond temetkezési vállalkozó elrontotta sírkövön a dátumot. 
Azért mentem, hogy kijavítsam. Amikor megláttalak benneteket a sírnál, egyből 
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tudtam, hogy baj van. Be kell ismernem, pánikba estem. És elfutottam. 
- És a cirkuszban? 
- Mrs. Kedvesh elárulta, hogy volt egy szemtanú. El kellett hallgattatni. 
- De hát felesleges volt – mondta Tim. –Orosz volt. Senki sem értette volna, mit 
beszél. 
- Nem szeretek kockáztatni – felelte Rodney, és kezét a kabátzsebébe csúsztatta. 
Miért is nem lepődtem meg, amikor egy pisztolyt húzott elő? 
- Pisztolya van! – vinnyogott Tim. 
- Így igaz, Tim – hagytam rá. 
- Nagyon okos vagy öcskös – hörögte Hoover. – csak nem gondoltad végig. – 
Kinézett az ablakon. Elértük a kerék tetejét. Hoover tüzelt. Az ablak szilánkokra 
robbant. Tim ugrott egyet ültében. Az eső bevágott. – Szerencsétlen baleset! – 
kiabálta Hoover a süvítő szélben. – Az ajtó meghibásodott. Ti meg kiestetek. 
- Mi aztán nem! – nyafogta Tim. 
- Mire felkaparnak benneteket a járdáról, Fiona meg én eltűnünk. A pénz egy 
kellemes kis bankban pihen Brazíliában. Odaköltözünk. Egy tengerparti házba, Rió 
de Janeiróban! Luxuséletet fogunk élni. 
- Azt a pénzt a szegény gyerekeknek szánták! – kiabáltam. – Nem is szégyelli magát? 
- Nem engedhetem meg magamnak a szégyenkezést. –Pisztolyával a résre és a 
kavargó esőre mutatott. – Na, melyiktek megy elsőnek? 
- Ő! - bökött rám Tim. 
- Senki. – Hooverhez fordultam. – Semmi értelme, Hoover. Nézzen csak át a 
szomszédos kabinba! 
Hoover a homlokát ráncolta. Fiona Lee az ablakhoz ment. A felettünk lévő kabinban 
vagy húszan voltak. 
Mind kékruhások. 

1.Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

 a; Fiona és Rodney azért találta ki Lenny alakját, mert élénk a fantáziájuk. 

b; Elsikkasztották az alapítvány pénzét. 

c; Elsikkasztották a pénzt, és nem akarták, hogy felelősségre vonják őket. 

2. Mi a helyszín a történetben? …………………………………………. 

Keresd meg, és húzd alá azt a két mondatot, ami bizonyítja megállapításod! 

3. Számozással állapítsd meg a helyes sorrendet! 

…..   Henderson legyen Lenny Smile! 

…..   Kell egy ember, akire a felmerülő problémákat rá lehet kenni. 
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…..   Több millió fontot loptak el. 

…..   Lenny Smile színre lép. 

…..   Henderson rendőr rájön, hogy mi folyik az intézménynél. 

…..   Egy adományozó személyesen is meg akarja nézni, hová lett a pénze. 

…..   Henderson rendőrnek meg kell halnia! 

4. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

- Ki volt az igazi csaló? 

a; Lenny 
b;Fiona és Carter 
c; Fiona és Hoover 

- Miért nincsenek még börtönben az elkövetők? 

a; A rendőröknek nincs még bizonyítékuk. 
b; A rendőrök még nyomoznak. 
c; Lenny halott. 

- Hogyan akarnak bizonyítékot szerezni a rendőrök? 

a; Elfogták a gyanúsítottakat. 
b; Csapdát állítottak az elkövetőknek. 
c; Megfigyelik a gyanúsítottakat. 

- Honnan derült ki, hogy volt egy szemtanú, az úthengeres balesetnél? 

a; A magánnyomozók nyomozták ki. 
b; A cirkuszosok árulták el. 
c;  Mrs Kedvesh árulta el. 

- Kik voltak a kékruhások?  

a; rabok 
b; rendőrök 
c; katonák 

5. Húzd alá Fiona, és Hoover jellemző tulajdonságait! 

jószívű,  kegyetlen, jóhiszemű, pénzéhes,ostoba, igazságos, becsületes,  
csaló,becstelen, hazug, okos,szerény, tétova, találékony, öntelt 

Számodra mi a legvisszataszítóbb a két szereplő jellemében? 1-2 mondatban írd le! 
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Olvasd el a következő ismeretterjesztő szöveget, és oldd meg a feladatokat!  

Sakk 

A sakk stratégiai játék, amelyben a saját hadseregünk sorsa kizárólag a tudásunkon 
múlik. A legkorábbi sakkra vonatkozó hivatkozások Kr. u. 600 körül keletkeztek. 
Mielőtt az arab világban elterjed volna a sakk Észak-Indiában vált ismertté. A 
középkorban a legnépszerűbb játékká vált Európában. Az eddigi legrégebbi, teljes 
sakk-készlet a 12. századból származik és rozmáragyarból készült. A sakkot két 
személy játssza, egy 64 mezős táblán. 

1.Milyen játék a sakk? Húzd alá a szövegben! 

2.Mikor keletkeztek a sakkra vonatkozó első hivatkozások? A helyes válasz 
karikázd be! 

3. Hol vált ismertté a sakk? A helyes válasz betűjelét karikázd be! 

a; arab világban 

b; Európában 

c; Észak-Indiában 

 

Határidő: március 19. 

 

 


