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Bosso csettintett, mire szivar jelent meg ujjai között. Smaragdgyűrűje felcsillant. 
Ráfújt a szivar hegyére, mire az magától meggyulladt. Előrehajolt, nagy hasa 
felfúvódott, mint valami ballon, aztán füstfelhőt fújt Carter arcába. 

- Tolvaj vagy? 
- Nem! Én sosem lopok! – mordult Carter. Elfojtotta félelmét, és valahogy sikerült 

összeszednie a bátorságát. 
- Találtam egy hot dogot és egy kis pattogatott kukoricát a szemétben. Valaki 

kidobta. Na és? Mi a baj ezzel? 
- Szóval mégis loptál tőlem – mondta Bosso. 
- A szemét senkié – tiltakozott Carter. 
- Ha ez az én karneválom, akkor a szemét is az ENYÉM! – üvöltött Bosso, azzal a 

szék karfájára csapott. A majom mancsa megállt, már nem tekerte a zenedobozt, 
hanem ő is Carterre visított. 

- Kutassátok át a zsebeit! – adta ki az utasítást Bosso. – És a táskáját is! 
Carter ellenkezni próbált, de a Rozmár keze egy helyben tartotta, miközben a 

komor bohóc átkutatta. 
- Nincs semmi a zsebeiben, Bosso. A hátizsákjában csak pár ócskaság van. Ó, és az, 

amit a szemétből kivett. 
- Szóval nem tolvaj, mi? – mordult Bosso. – Mondd csak, fiam, hálás vagy a 

vendégszeretetemért? Ingyen látványosságok, ingyen étel… A gyűrű az ujjamról 
nem kéne? 

Bosso egyenesen Carter arcába tolta a smaragdgyűrűt. Carter egy szót sem szólt. 
Gyomra görcsbe rándult, és egyre jobban összeszorult. 

- Jobban tennék, ha elengednének. Haza kell mennem – hazudta Carter. – A 
szüleim talán már keresnek is… 

- A szüleid? – Bosso harsányan felnevetett. – Ó, te kölyök! Első pillantásra 
felismerem az utcai patkányt. Ha a szüleid odakint vannak, én Petúnia néni vagyok. 

Pókasszony, a Tetovált Csecsemő, Rozmár, még a komor bohóc is nevetett. 
Mindenki kacagott, egyedül Carter nem. 

Bosso a biztonsági bohócra mutatott. 
- Tövis, mi volt a nagy ötlet abban, hogy idehoztad ezt a kölyköt? Tudom, hogy 

nem puszta szórakozásból tetted. 
A bohóc felélénkült. 
- Azóta szemmel tartottam, hogy lejött ide a vasúttól. De egyszerűen eltűnt. 

Valahányszor azt hittem, hogy már megvan, megint eltűnt. Ennek a kölyöknek 
tehetsége van… olyan tehetsége, aminek hasznát vennénk. 

Bosso szeme tágra nyílt. Hosszú másodpercekig nézte Cartert, mintha megbotlott 
volna valami kőben, amiről később kiderül, hogy drágakő.
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- Nézd barátom! – szólt Bosso, a hangját negédesre változtatva; ugyanúgy beszélt, 
mint Simlis nagybácsi, amikor akart valamit. – Sok ilyen embert ismerek, mint te. 
Nincsenek barátok. Nincs hová menni. Lehet, hogy egy kicsit mindenen kívül 
állónak érzik magukat. És tudod, mit teszek én? Munkát adok nekik. Célt. Most mind 
boldogan dolgoznak nekem. 

Carter körülpillantott a helyiségben. A karnevál látványosságai bólogattak; a 
komor biztonsági bohóc mosolygott. Mindenkiről, aki a helyiségben volt, valahogy a 
nagybátyja jutott eszébe. Bosso folytatta: 

- Nem kell többé egyedül lenned. Gyere, dolgozz nekem! Lesz családod, világot 
látsz, sőt részesedsz a bevételünkből! Csak annyit kell tenned, hogy csatlakozol a 
csapatomhoz… persze ha keresztbe teszel nekem, keresztbe fektetlek a síneken a 
vonat előtt – mondta Bosso, és félelmetes nevetéssel felbődült, mintha a világ legjobb 
viccét mondta volna el. – Na, mit mondasz erre? 

Carter tépelődött. Nem sokkal korábban olyan éhes volt, hogy majdnem 
elgondolkodott azon, hogy megszegje a saját szabályát. A gondolat, hogy tető lehet a 
feje felett – ha mozgó tető is, de tető -, több volt, mint amiben addig része lehetett. 
Persze Bosso goromba és zsarnokoskodó volt, de az ajánlata igazi választást 
jelentett… és igazi pénzt is. 
 
1. Hány trükköt mutatott be Bosso, a történetben? Az egyiket írd le! 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Mi okozza a bonyodalmat a részletben? Fogalmazd meg egy mondatban! 

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

 
3. Indokold meg, hogy Carter tette lopás volt-e? 

Bosso szerint: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Carter szerint: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4. Írd le választékosan az alábbi mondatot! 
 

Ó, te kölyök! Első pillantásra felismerem az utcai patkányt. 
 

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

5. Párosítsd össze a bal oszlopban található fél mondatot, a jobb oldali oszlopban 
található, másik felével!  
Írd a számokhoz a megfelelő betűjelet. 
 

1 Carter éhesen kutatott 
2 Az én karneválom,  
3 Hiába vizsgálták át 
4 Bosso, a banda vezére 
5 Bosso emlékeztette Cartert 
6 Ha otthona lesz 
7 Ha ellenkezik Bosso-val 
8 Az ajánlat vonzó, 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 

6. Állapítsd meg, hogy a következő mondatok pozitívan vagy negatívan 
befolyásolták Cartert a döntésben! 
  

MONDAT + vagy - ? 

Munkát adok neked.  

Mindenkiről, aki a helységben volt a nagybátyja 
jutott az eszébe.  

Nem kell többé egyedül lenned.  

Bosso ugyanúgy beszélt, mint Simlis nagybácsi, 
amikor akart valamit  

Lesz családod, világot látsz.  

 
 

Beküldési határidő: 2018.november 30. 

 

a a szemét is az enyém. 
b hívta Cartert a csapatába. 
c Simlis nagybácsijára. 
d a szemétben élelem után. 
e nem lesz többé egyedül. 
f de taszító is volt egyben. 
g a sínekre fektetik. 
h a zsebeit üresen találták. 


