
 

 

 

5. Feladatlap 6. osztályosok Név: ................................................  

   Iskola neve: .....................................  

NNeeiill  PPaattrriicckk  HHaarrrriiss::  AA  kküüllöönncc  vvaarráázzssllóó 

Carter megfordult, és azt látta, hogy Bosso, Rozmár és Pókasszony sarokba 
szorították. 

- Kész, véged van, kölyök! – mordult Bosso. – Ide a gyémántot! 
Carter kétségbeesetten körülnézett a kellékraktárban.  A polcokon régi kellékek 

voltak, azokon kívül pedig csak egy asztalt, rajta egy antik gramofont, dohos 
függönyöket és a hatalmas tükröket látott. _A közeli polcról lekapott egy 
baseballütőt, és a mozdulattal véletlenül bekapcsolta a gramofont. A tű a lemezhez 
ért, de nem zene szólalt meg, hanem szörnyű, recsegő-csikorgó hang. 

Bosso el akarta kapni, de Carter meglendítette a baseballütőt. 
- Hagyjon békén! 
- Add oda a gyémántot, amit elloptál! – vicsorgott Bosso. 
- Előbb maga lopta el! – vágott vissza Carter. 
- Most pedig vissza fogom lopni! – felelte Bosso harsány, gúnyos nevetéssel. 
Carter újra meglendítette a baseballütőt. Bosso hátrahőkölt, de az arcán gonosz 

vigyor jelent meg. 
- Csapdában vagy! Add fel, és életben hagylak! 
- Mint Mr. Vernont? – kérdezte Carter. – Kijátszotta, csapdába csalta őt! 
-A vén bolond megérdemelte – fröcsögte Bosso. – Hát, azt üzenem neki, hogy 

amint a gyémánt az enyém, meglesz mindenem, amit valaha akartam. Dante pedig… 
jófiú Dante… a börtönben fog megrohadni. 

- Csak addig lesz börtönben, amíg ki nem derül, hogy maga a mutatvány során 
hamisítványra cserélte kis az Afrika Csillagát – mondta Carter, azzal meglendítette 
az ütőt Rozmár és Pókasszony felé, akik szintén el akarták kapni. 

- Akkorra én már régen nem leszek itt. Bora Borán szürcsölöm majd a finom, 
hideg koktélokat, és süttetem a hasamat – felelte Bosso. 

-Ugye tudja, hogy maga szörnyű ember? Előbb átalakítja a karnevál játékait úgy, 
hogy senki se nyerhessen, aztán a Zseb-Csen brigád kizsebeli a közönséget, és hogy 
ezt szárazon megússzák, maga lefizette a sheriffet; most pedig ellopta az Afrika 
Csillagát, és kicserélte egy hamis kőre! Maga tönkreteszi az emberek életét! Ismerje 
el! 

- Elismerem, ezt mind elismerem! Nem az én hibám, hogy a világ túl ostoba, és 
hogy az agyalágyultak nem ismerik fel, mikor verik át őket. Én csak ott bukkanok fel, 
ahol ki tudom használni a lehetőségeket – mondta Bosso vad vigyorral. – A 
szórakoztatóiparban keresem a kenyeremet. Az emberek imádnak… De vajon ebből 
meg lehet gazdagodni? Aligha! De abból a gyémántból igen! Elvettem. Igen. Na és, 
mit tudsz tenni, kölyök? 



 

 

 

- Már nem is kell sokat tennem – felelte Carter, azzal a földre dobta az ütőt. – 
Köszönöm, Mr. Bosso. Ennyi elég volt. Ennél többet most nem is kell hallanunk. 

- Hallanunk? – kérdezte Bosso súgva. 
Erre Carter a sarokba lépett, és meghúzott egy rejtett zsinórt. A hamis kelléktár 

négy fala és mennyezet eltűnt. Carter, Bosso, Rozmár és Pókasszony a színpad kellős 
közepén álltak. Az egész közönség – a zsaruk és mindenki – hallott mindent, amit 
Bosso bevallott. 

- Ez meg mi…?! – üvöltötte Bosso. 
A kulisszák mögött több függönyön át üldöztek engem – mondta Carter. – Nagy 

körben vezettem magukat, egyenesen ebbe a csapdába. És ha esetleg valaki lemaradt 
volna a vallomásról… 

Carter visszatette a tűt a gramofonlemez elejére, és a készüléket „Felvételről” 
átállította a „Lejátszásra”. 

- Elismerem, ezt mind elismerem. Nem az én hibám, hogy a világ túl ostoba, és 
hogy az agyalágyultak nem ismerik fel, mikor verik át őket” – harsogott Bosso 
hangfelvételről a közönség felé. 

Ridley egészen addig a CSENDET KÉRÜNK! feliratú táblát tartotta; a felvétel végén 
azt a padlóra dobta, és hátrakerekezett a többiekhez. 

Ridley, Olly, Izzy, Leila és Theo ekkor egymáshoz kötözött szobaszervizes 
zsúrkocsikat húztak be a színpadra. Sorra vették le a szervírozótálak fedőit. 
Mindegyik tál tele volt a Bosso szobájának fürdőkádjában talált lopott holmival: 
pénztárcákkal, gyűrűkkel, karkötőkkel, karórákkal, jegygyűrűkkel és sok más 
tárggyal. 

- Rendőrök, helyiek, vendégek! – kiáltotta Carter. – Bosso el akarta lopni az Afrika 
Csillagát. De ez még nem minden. A sheriffel és veszélyes zsebtolvajok bandájával 
szövetkezett. Ha az elmúlt néhány napban elvesztettek valamit, az valószínűleg itt 
van. 
 
1. Kik voltak Bosso bandájának tagjai? Húzd alá a nevüket a történetben! 

2. Mi volt a gyémánt neve? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 a; Afrika Fénye 

 b; Dél Csillaga 

 c; Afrika Csillaga  

3. Mi történt a kellékraktárban? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

 a; Carter és Rozmár vitába keveredett. 

 b; Bosso meg akarja szerezni az Afrika Csillagát. 

 c; Bosso és bandája összevesznek. 



 

 

 

 d; Carter egy baseballütővel játszott. 

4. Igazak vagy hamisak? A megfelelőt húzd alá! 

Carter csapdába csalta Bosso-t. IIggaazz  HHaammiiss  

Bosso és bandája bűnözők voltak. IIggaazz  HHaammiiss  

A zsúrkocsik finom ételekkel voltak teli. IIggaazz  HHaammiiss  

Carter hangfelvételt készített Bosso vallomásáról. IIggaazz  HHaammiiss  

A sheriff elkapta a veszélyes bűnözőket IIggaazz  HHaammiiss  

 

5. Írd a megfelelő helyre a mondatok számát!  

Carter vádjai: ....................................................................................................................  

Bosso védekezése: ...........................................................................................................  
 
1. Átalakítja a karnevál játékait úgy, hogy senki se nyerhessen. 
2. A világ túl ostoba. 
3. Az agyalágyultak nem ismerik fel, mikor verik át őket. 
4. A Zseb-Csen brigád kizsebeli a közönséget. 
5. Maga lefizette a sheriffet. 
6. Ellopta az Afrika Csillagát, és kicserélte egy hamis kőre. 
7. Csak ott bukkanok fel, ahol ki tudom használni a lehetőségeket. 
8. Maga tönkretesz az embereket. 
9. De vajon a szórakoztatóiparban meg lehet gazdagodni? 

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

A gyémánt a legkeményebb, természetben 
előforduló ásvány, és egyben a legjelentősebb 
drágakő. Átlátszósága és fénye tökéletes, fénytörése 
és színszórása a legmagasabb fokú. Rajta kívül nincs 
más drágakő, amely csak egyetlen elemből állna. A 
gyémánt szénatomokból áll. Rendkívül nagy 
keménysége miatt ipari felhasználása széleskörű. A 
gyémánt színe változatos. A szín nagy hatással van 
az értékre is. A legtisztábbak az indiai gyémántok, a 
legszínesebbek pedig a dél-afrikaiak. A gyémánt 

értéke nagymértékben függ a kő minőségétől, 
nagyságától, színétől, tisztaságától. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81sv%C3%A1ny_(anyag)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1gak%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
https://hu.wikipedia.org/wiki/India


 

 

 

- Milyen ásvány a gyémánt? Húzd alá! 
 
- Sorold fel a tulajdonságait! 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 
- Hány elemből áll a gyémánt? 
 
- Miért használják az iparban? 

 ......................................................................................................................................................  
 
- Mitől függ a gyémánt értéke? Húzd alá a szövegben! 
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