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6. o. FELADATLAP 

Chris d’Lacey: Jégszikra 
3. forduló

 

Rögtön tudta, hogy valami nincs rendben. A sárkánya leengedte a ceruzát és a 
füzetet, s mintha keresett volna valamit, rémülten jobbra – balra tekingetett, mintha 
valami fenyegető közeledett volna. Valami jött. 
Valami rossz. 
- Zanna... – fordult David a lányhoz, de ő már a műhely másik végében állt egy 
hosszú polc előtt. 

De édesek – hajolt egy sor sárkányfióka fölé, akik épp kibújni készültek a tojásból. 
-Viszik is őket, mint a cukrot. Figyelj, én ... – próbálkozott David. 
- Ez itt még ki sem kelt – kapott fel Zanna egy szépen megformázott, bronzszínű, 
lyukacsos felületű tojást az asztalon összevissza heverő formázópálcák közül. 
 - Zanna, tedd azt le! Liz kicsinál, ha eltörsz valamit. 
- Nem fogom elejteni – felelte a lány, és szinte magához ölelte a tojást. – Olyan 
megnyugtató... Olyan ... nem is tudom... melegséget érzek. 
- Akkor hűlj le gyorsan, és tedd vissza a helyére! Mennünk kell. Az az érzésem, hogy 
valami nagyon nem stimmel. Zanna azonban még szorosabban ölelte a tojást, és 
óvatosan dajkálgatva azt, az ablakhoz, Liz munkaasztalához lépett. 
- Hát ez kicsoda? – kérdezte az asztalon álló elegáns sárkányt nézve. 
- Na, hozzá aztán végképp ne nyúlj egy ujjal se! Ő Guinevere, Liz énsárkánya. Ha 
baja esik, belőlünk csak hamu marad, az tuti. 
Zanna félrebillentett fejjel suttogott: 
- Akarja őt. 
- Mi? Miről beszélsz? 
- Nem adom – mondta a lány, szinte macskamód fújva és sziszegve.  – Az én babám. 
Az én tojásom. Zanna ba... 
- Zanna! – ragadta meg David a lány karját. 
- Ne! – sikoltott fel Zanna, és megpróbálta lerázni magáról a fiú kezét. A tojás kiesett 
az öleléséből, és pörögve koppant az asztalon. Egészben. 
- Zanna! – David addig rázta a lányt, amíg végre ki nem tisztult a tekintete. 
 - Mi... Mi történt? – suttogta a fiú mellkasához simulva. 
- Nem tudom. Furcsán kezdtél viselkedni. Valami babáról beszéltél, és azt a 
bronzszínű tojást akartad. 
- Tojás... – pislogott a lány, és már nyúlt volna érte újra. 
- Ne! – kiáltott David, és az asztalnak ütközött, amikor elhúzta onnan Zannát. A tojás 
megperdült és forgott, mint egy iránytű, majd Guinevere lábához gurult. David 



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

megesküdött volna, hogy amikor hozzáért, a tojás héja megrepedt. De ahogy 
közelebbről szemügyre vette volna, a kocsiajtó csapódását hallotta. Az utca felé kapta 
a fejét. 
 - Mi volt ez? 
Zanna riadtan nyúlt a fiú keze után, és levegőért kapkodott. 
- Ó, ne! – sápadt bele David a gondolatba. – Még nem is kellene hazaérniük! – 
suttogta. Megragadta Zanna karját, és a lépcsőhöz vonszolta. – A földszintre, 
gyorsan! Majd én beszélek. Két perce jöttél, hoztál egy könyvet. Érted? 
- Igen. Nem. És a teáscsészék? 
- Jó, akkor tíz perce. Kapd össze magad. 
- David! 
- Zanna, ne vitatkozz! Gyere már! – Lefutottak a lépcsőn, és megtorpantak a bejárati 
ajtó mellett. David a másik oldalára húzta a lányt. – Sosem jártál odafent. Épp 
kikísérlek. Oké? 
- Minő kedvesség – morogta Zanna, miközben a haját rendezgette. 
 - Kész vagy? – most már David is levegő tán kapkodott. Amikor a bejárati ajtó 
tejüvegében felderengett egy alak, az ajkába harapott, majd egy gyors ima után 
feltépte az ajtót. 
- Liz! – kiáltott fel vidám hangon. 
De nem Liz volt az. Komor arcú, ősz kontyú nő állt a küszöbön. Jól szabott, 
palaszürke kosztümjéhez magas szárú cipőt viselt. A lába mellett bőrönd pihent, 
annak a tetején pedig egy sárkány ült. Egy Penykettle-sárkány, tegezféleséggel a 
vállán és virágcsokorral a mancsában. David az asszonyra nézett. Az asszony 
Davidre. Aztán Zannára. Aztán megint a fiúra. Amikor mosolygott, Davidnek úgy 
tűnt, örvény kavarog a szemében. Amikor pedig megszólalt, a hangja egy 
viktoriánus korabeli nevelőnő jeges szigorával csengett. 
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1. Miből gondolta David, hogy valami rossz fog történni? 

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

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

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

2. Fejtsd meg a rejtvényt! / A kétjegyű betű külön négyzetbe kerül!/ A megfejtést írd a 
vonalra! 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
 

1. Mi az, amiből a sárkányok kikelnek? 

2. Az asztalon ilyen sárkány állt. 

3. A Penykett-sárkány mancsában volt. 

4. Mit csinált a tojás, amikor pörögve az asztalra esett? 

5. Mit csinált Zanna a műhelyben egy hosszú polc előtt? 

6. Liz énsárkányának a neve. 

7. A történet helyszíne. 

Megfejtés: ……………………………………… 

3. Igaz vagy hamis? Írd a következő állítások után a megfelelő betűt! I vagy H? 

--A műhelyben Zanna furcsa hipnotikus állapotba került.               ...... 

- A tojás eltört Zanna kezében.                                                              …... 

-Nem lett volna szabad a műhelyben lennie Davidnek és  

Zannának.                                                                                                …… 

- Liz hamarabb érkezett, mint azt gondolták volna.                          …… 

- A vendég barátságosnak, kedvesnek tűnt.                                       …… 
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4. Húzd alá a vendégre jellemző szavakat, majd csoportosítsd az aláhúzottakat! 

komor, vidám, kedves, szigorú hang, barátságos mosoly, magas szárú cipő, divatos cipő, 

ősz konty, fekete konty,örvénylő tekintet, nyílt tekintet, 

Külső tulajdonság: …………………………………………………………………………………….. 

Belső tulajdonság:  ……………………………………………………………...................................... 

 

5.Számozd meg a mondatokat az események sorrendje szerint, ahol kell, pótold a hiányos 
mondatokat! 

…..   Zannát megbűvölték a tojások. 

….. Váratlanul ………………………..….. érkezett . 

….. A bronzszínű tojás……………………………………… , mint egy iránytű. 

…..  Zanna és Dávid titokban a műhelybe ment. 

….. Az ősz kontyú nővel érkezett egy……………………………………………….. is. 

6. Tegyél jelzőket a következő szavakhoz! 

Zanna ……………………………………………… 

David ………………………………………………. 

Gunievere …………………………………………. 

tojás    ……………………………………………… 

7. Mit tudsz a hamu szó helyesírásáról? Írd le a szabályt! 

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

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

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

 

Beküldési határidő: január 23. 

 


