
 

5. Feladatlap 7-8. osztályosok Név: ................................................  

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

HHoollllyy  BBllaacckk  ééss  CCaassssaannddrraa  CCllaarree::TThhee  IIrroonn  TTrriiaall  //AA  vvaasspprróóbbaa//  

- A lábad akkor sérült meg, amikor Sarah Hunt leejtett a jégre – felelte Joseph 
mester. – Ő tudta, mi történt. Tudta, hogy a gyermeke lelkét kiűzték a testéből, és 
Constantine Madden lelke került a helyére. Tudta, hogy a fiából maga az Ellenség 
lett. 
Callnek zúgott a füle. 

- Az anyukám nem… 
- Az anyukád? – gúnyolódott Joseph mester. – Sarah Hunt csak a jelenlegi 

porhüvelyed édesanyja volt. Ezt még ő is tudta. Neki magának nem volt ereje 
megtenni, de hátrahagyott egy üzenetet. Egy üzenetet bárkinek, aki a halála után a 
vérontás helyszínére érkezik. 

- A jégbe írt szavak – suttogta Call. Szédelgett, hányingere támadt. 
- Fiút megölni – idézte fel Joseph mester kegyetlen elégedettséggel. – A most nálad 

lévő kés hegyével véste a barlang jegébe. Ez volt az utolsó cselekedete ezen a világon. 
Call úgy érezte, menten elhányja magát. A háta mögé nyúlt, az asztal szélébe 
kapaszkodott, és zihálva nekidőlt. 

- Callum Hunt lelke halott – mondta Joseph. – Az a lélek, amit kiűztél ebből a 
testből, összeaszott és elpusztult. Constantine Madden lelke gyökeret eresztett és 
növekedett, ép testben született újjá. A hívei azóta mindent megtesznek, hogy úgy 
tűnjön, mintha nem veszett volna nyoma, így biztonságban voltál. Megóvtunk. Volt 
időd megnőni. Életben maradtál. 
Call életben akar maradni. Call a múltkor poénkodva ezt tette hozzá fejben az 
ötsoroshoz; most már nem is tűnt olyan viccesnek. Most a fiú elszörnyedve gondolt 
bele, mennyire igaz is ez. Annyira életben akart maradni, hogy kioltotta egy másik 
ember életét? Tényleg ilyet tett volna? 

- Nem emlékszem, hogy valaha is Constantine Madden lettem volna – suttogta. – 
Soha nem voltam más, csak én… 

- Constantine mindig is tudta, hogy meghalhat – mondta Joseph. – Mindennél 
jobban félt a haláltól. Újra meg újra megpróbálta feltámasztani a fivérét, de nem volt 
képes életre kelteni a lelkét, mindazt, ami maga Jericho volt. Elszánta magát, hogy 
bármi áron életben marad. Mi egész végig arra vártunk, Call, hogy elég idős légy. És 
most végre itt vagy, már majdnem készen állsz. Hamarosan újrakezdődik majd a 
háború… és ezúttal biztosan győzni fogunk. 
Joseph mester szemében gyanús őrület csillogott. 

- Nem értem, miből gondolja, hogy a maguk oldalára állnék – mondta Call. – 
Elrabolták Aaront… 

- Igen – mondta Joseph –, de mi téged akartunk. 
- Szóval ekkora erőfeszítést tettek, még egy barátomat is elrabolták, csak azért, hogy 
én idejöjjek, és… mi? Végre elmondhasson nekem mindent? Miért nem mondta el 
korábban? Miért nem raboltak el, mielőtt egyáltalán a Magisztériumba jöttem volna? 

- Mert azt hittük, hogy tudod az igazat – mondta kelletlenül Joseph mester. – Én azt 
hittem, hogy szándékosan bujkálsz… hagyod kifejlődni az elmédet és a testedet, 
hogy ismét ugyanolyan félelmetes ellensége lehess a Tanácsnak, mint amilyen azelőtt 
voltál. 



 

1. Kiknek a párbeszéde a részlet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 a; Call és Rufus mester 

 b; Rufus mester és Joseph mester 

 c; Joseph mester és Call 

 d; Call és Sarah Hunt 

2. Válaszolj a kérdésekre! 

- Mikor sérült meg Call lába? ...................................................................................................  

- Mik voltak a jégbe írt szavak? ...............................................................................................  

- Ki véste őket a jégbe? ..............................................................................................................  

- Kinek szólt az üzenet? ............................................................................................................  

- Végrehajtotta valaki az üzenetet? .........................................................................................  

- Ki volt Sarah Hunt? ................................................................................................................  

3. Tudott-e Call arról, hogy ki ő valójában? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 a; Call már az  édesapjától  hallott a múltbeli eseményről. 

 b; Call úgy gondolta, hogy ő Constantine Madden. 

 c; Joseph mester mondta el először Call-nak a titkot. 

4. Mi történt a vérontás helyszínén a kisbaba Call-lal, Joseph mester szerint? 
Fogalmazd meg 2-3 mondatban! 

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

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

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

5. Igazak vagy hamisak a következő állítások? Húzd alá a megfelelő szót! 

Madden negatív figura, és az ellenség táborába tartozott. IIggaazz  HHaammiiss  

Call nem akarta elhinni, amit Joseph mester állított róla. IIggaazz  HHaammiiss  

Call örült, hogy az ellenség nagy vezére lehet. IIggaazz  HHaammiiss  

Joseph mester azt gondolta Call tudja az igazat önmagáról. IIggaazz  HHaammiiss  

 

 



 

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

Holly Black, amerikai írónő 1971-ben született New 
Jersey-ben /Egyesült Államok/. Az ifjúságnak szóló 
fantasy könyvei szerte a világon népszerűek. 
 

 

 

 
Magisztérium sorozat 1. része A vaspróba című könyv, 

melyből 5 részletet olvashattál az idei SZÖVEGELŐ-ben. 
 

 

 

 
 
 
 

A sorozat 2. része A rézkesztyű. 
Call élete nem könnyű és még nehezebbé válik, miután 

körülnéz a pincében, és felfedezi, hogy az apja talán 
végezni akar vele meg Harcebbel. 

 

 

               

 

- Milyen nemzetiségű Holly Black írónő? ..............................................................................  

- Hol népszerűek könyvei? ......................................................................................................  

- Milyen irodalomnak nevezzük könyveit? ...........................................................................  

- Mi a neve a sorozatnak, amiből részleteket olvastatok az idén?......................................  

- Mi a 2. kötet címe?...................................................................................................................  
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