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5. o. FELADATLAP 

Maggie Stiefvater: Spirit Animals 
3. forduló

 

Mielőtt Conor felelhetett volna, egy őr kiáltott rájuk a kapu mellől: 
-Hé, ti! – A masztiffok közelebb terelték a fiúkat. Pár lépésnyiről Conor látta, hogy az 
őr kék trunswicki köpenyt visel a páncélinge felett. A farkas jelet azon is fekete 
vadmacska váltotta fel. Mögüle újabb három masztiff bukkant elő. Az őr megrántotta 
Conor köpenyét, két ujjal ledörgölve róla a sarat, és feltárva az alatta lévő színt. – 
Zöld köpenyesek! – A hangjából érezhető megvetés ugyanolyan sokkoló volt, mint az 
eddigiek. – Vagy csendben velem jöttök a börtönbe, vagy csinálhatjuk másképp is. 
Conor sokféleképpen képzelte el ezt a napot, de így nem. 
-Nyugalom, öreg – mondta Rollan az őrnek. – Nem csináltunk mi semmit. 
 -K-kérem, én nem v-vagyok idegen – dadogta Conor. – Devin Trunswick szolgája 
voltam. Itt éltem.Ostobán érezte magát: egy dadogó juhász magyarázkodik a 
kapuőrök előtt. 
-Csendben vagy másképp? – ismételte az őr. Néhányan összeverődtek végignézni a 
drámát. Az őr a két gyerek felé indult. Briggan torkából morgás tört elő. 
 -Ne Briggan! – szólt rá Conor. Öt kutya volt és egy Briggan. Noha minden kutyánál 
felsőbbrendű volt, ha az egyik masztiff elkapja a torkát, a másik négy ellen tehetetlen 
lenne 
-Nem harcolni jöttünk. 
Magán érezte Rollan tekintetét, aki arra várt, hogy ezt elintézze. Végül is az ő 
szülőföldjén voltak.Csakhogy Conor nem ismerte ezt a Trunswickot. Se azt a furcsa 
állatot a kék zászlón. Se ezt az őrt, ezt a vérszomjas tömeget, ezeket a masztiffokat. 
Ekkor ismerős hang dörrent. 
- Mi ez a lárma? 
Az emberek és az állatok szétváltak az újonnan érkezett előtt. Egy állat haladt elől, 
egy derékig érő fekete nagymacska. A szeme aranyszínű, selymes bundája 
tintafekete, itt- ott még feketébb foltokkal. 
Egy fekete párduc. Ahogy fenyegetőn lépdelt a macskaköveken, egy fiú jelent meg 
mögötte. Devin Trunswick. 
Még gőgösebben pöffeszkedett, mint annak idején. Ruhája makulátlan volt. Lerítt 
róla, hogy egy nemes fia. Conor ostobának érezte magát, amiért azt hitte, Briggan 
miatt valami is megváltozhat köztük.  
Nevetséges, gondolta, én még mindig egy juhász fia vagyok, ő pedig még mindig nemes. 
Sosem leszünk egyenlők. 
Devin farkasszemet nézett Conorral. Láthatóan ugyanerre gondolt. 
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Devin kinyújtotta a karját. A párduc gondolkodás nélkül eltűnt, és egy tetoválás 
jelent meg a fiú karján. Conor hangosan beszívta a levegőt. 
Képtelenség! Ez teljes képtelenség! Ő ott volt a Nektárünnepen, amikor Devin nem 
tudott megidézni szellemállatot. Elég közel volt, hogy lássa a csalódottságot az arcán. 
Az anyja erről nem beszélt a levélben. Conor pulzusa felgyorsult. 
Hol lehet anyám? 
- Devin! – próbálta leplezni a meglepetését. – Én vagyok az, Conor. 
- Tudom – mondta Devin, majd hűvösen és dölyfösen odavetette az őröknek: - Mire 
vártok? Fogjátok el őket! Rollan megragadta Conor könyökét, és hátraugrottak. Az 
egyik őr Conor után kapott, de a fiú odébb szökkent, Briggan a masztiffok felé 
kapott. Azok erősebbek voltak, de lassabbak. Nem volt értelme harcba bocsátkozni, 
hiszen nem is Trunswickba mentek. Conor ismerte ezeket az utcákat. Ha elérnek a 
sikátorokig, talán biztonságos részre juthatnak mindhárman. 
Végigrohantak egy sikátoron. Mellettük Briggan felugrott a rekeszek tetejére, és erős 
lábával feldöntötte őket maguk mögött. Essix felettük körözött, árnyéka zsugorodott 
és nőtt, ahogy lebukott a ruhaszárító kötelek alatt, és átszállt a kimeredő tetők fölött. 
Egy lány kiáltott az egyik ablakból: 
- Fussatok, zöld köpenyesek! 
Conor épp csak felnézett, amikor az anyja berántotta a lányt, és becsapta az ablakot. 
Az alatt a villanás alatt is látta a rémületet az asszony arcán. 
Távolabb újabb ablakok nyíltak. Egy fiú meg egy lány intett Conornak, majd ahogy a 
három menekülő elhaladt, forró vizet öntöttek vödörből a sikátorba. Az üldöző őrök 
felkiáltottak fájdalmukban. Gőz szállt fel a falakra. A gyerekek segítettek 
Conoréknak a menekülésben. 
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1. Kösd össze az összetartozókat! 

Conor                                                               fekete párduc 

Trunswick 

juhász fia                    nemes fia 

Briggan 

2. Fejtsd meg a rejtvényt! A kétjegyű betűk külön négyzetbe kerüljenek!  

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
 

1. Ilyen fajta kutyák szerepeltek ebben a részben. 

2.Milyen állat volt Briggan, a fekete párduc? 

3. Devin vezetékneve. 

4. Milyen beszédhibája volt Conornak? 

5. Ezt öntötték az ablakból ki. 

6. Devin szellemállata. 

7. Ilyen színű köpenyt viseltek Conorék. 

8. Az ünnep neve, ahol Devin nem tudta megidézni a szellemállatot. 

9. A menekülők itt már biztonságban érezhették magukat. 

Megfejtés: ……………………………………………….. 



Név: ……………………………………………………………              Iskola: …………………………………………………………. 

3. Magyarázd el, milyen összefüggés van a tetoválás és a szellemállat között! 

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

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

4. Igaz vagy hamis? Írd az állítások után! I vagy H? 

- A zöld köpenyesek egyike Conor volt.                          …… 

- A múltban Conor nemes volt, Devin szolga.                …… 

- Devin szellemállata egy farkas.                                       …… 

- A masztiffok erősebbek voltak Briggannál.                   …… 

- A gyerekek segítettek Conoréknak a menekülésben.  …… 

5. A következő szavaknak találd meg ellentétes és rokon értelmű párját! 

rokon értelmű a szó ellentétes jelentésű 
 dölyfös  

 fenyegető  

 pöffeszkedett  

 ostoba  

 makulátlan  
 

6.Csoportosítsd az alábbi szavakat! 

nevetséges, megvetés, selymes,juhász,bukkant,ő, vagyok, öt, ezt 

ige:     …………………………………………………………………………………………………… 

főnév: …………………………………………………………………………………………………… 

melléknév: ……………………………………………………………………………………………… 

számnév   : ……………………………………………………………………………………………… 

névmás     : ……………………………………………………………………………………………… 

 

Beküldési határidő: január 23. 

 


