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7-8. o. FELADATLAP 

Rosie Rushton: Hogy tehetsz velem ilyet anyu? 
3. forduló

 

ELŐJELEK 

Mindenki mélyen elmerült a saját dolgaiban a következő hetekben. 
Jemma halálra hajtotta magát a drámaórákon, hogy felhívja Olive kisasszony 
figyelmét magára; és néhány hét elteltével izgatottan látta a nevét a listán, amelyen 
azok a lányok szerepeltek, akiket meghallgatnak Estella szerepére. Alexa Browning 
neve is rajta volt (nem ellenfél, gondolta Jemma, túl félénk) még egypár másik 
lányéval együtt, akik közül egyiket sem értékelt túl nagyra. Elolvasta a Nagy 
várakozásokat, háromszor megnézte a regény videó változatát, loknikban kezdte 
hordani a haját, próbált úgy járni, beszélni és gondolkodni, mint Estella. Még azt is 
elérte, hogy két szőke csíkot melíroztasson a hajába, ami által meggyőződése szerint 
sokkal nagystílűbben nézett ki. Az anyjának nagyon nem tetszett, ami számára egyet 
jelentett azzal, hogy jól áll neki. Rob pedig azt mondta, hogy nagyon szexis; ez pedig 
döntő érv volt. 
- Mit teszed – veszed magad? – kérdezte Laura az egyik délután Jemmától, aki a 
tükör előtt tollászkodott, miközben a tornaórára öltöztek át.  
- Próbálok – mondta Jemma. Olive kisasszony azt mondta neki, hogy ha jól akar 
játszani egy szerepet, azonosulnia kell a szereplővel. Jemma mindent megtett, hogy 
olyan legyen, mint Estella.  
- Hát iszonyú idétlenül nézel ki, ha érdekel a véleményem – mondta Laura, akinek 
nem volt természete a köntörfalazás. – És mit próbálsz? 
- A Nagy várakozásokat. A Royal nyári műsorában lesz. Én leszek Estella. 
- Tényleg? – mondta Laura elámulva. Ez fantasztikus! És mikor derült ez ki? 
- Hát – mondta Jemma -, még nem... 
- Hé, Chelsea, várj! – kiáltott át Laura az öltöző túloldalára. Képzeld! Jemma 
szerepelni fog egy darabban a ... – A hangja szétfoszlott a távolban. Egy pillanatra 
aprócska kétely furakodott be Jemma gondolatai közé. Még hátravan a meghallgatás 
egypár hét múlva. 
Á, nem számít, gondolta. Úgyis én kapom a szerepet. De van még egy kis gond. 
Eddig még nem szólt az anyjának a meghallgatásról. 
Sumitha új keletű érdeklődése a természettudományok iránt egyre jobban nőtt, bár 
inkább a kedves Sharpe tanár úr személyének köszönhetően, mint a molekulák és a 
tápanyaglánc iránt érzett elragadtatás okán. Mikor Sharpe tanár úr, vagyis Paul, 
ahogy magában titokban hívta őt, tehát Paul amikor megkérte őt, hogy segítsen a 9 – 
11 éves természettudományos szakkörének létrehozásában, Sumitha a mennyben 
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érezte magát. Csütörtökönként volt a szakkör, és Sumitha ügyesen úgy intézte a 
dolgokat, hogy a szakkör után még ott kelljen maradnia elpakolni, ami teljes tíz perc 
együttlétet jelentett kettesben Paullal. Ez volt a legszebb tíz perc a hét folyamán. Paul 
egyenrangúként beszélt vele: mindent megvitattak, az indiai oktatástól kezdve az 
űrutazásig, és hogy Sumitha szereti-e a szintetizátoros zenét, amiért Paul eszetlenül 
rajongott. Paul olyan csodálatos volt! Miközben Sumitha az ágyában feküdt, újra és 
újra végiggondolta a beszélgetéseiket. Biztos volt abban, hogy kedveli őt, ő pedig 
úgy érezte, hogy beleszeretett.  
- Az öcséd az ötödikbe jár, ugye? – kérdezte Paul az egyik este pakolás közben. 
- Igen, tanár úr – azt akarta mondani, Paul, de nem merte. – Saandeep a neve, Bird 
tanár úr osztályába jár. 
- Hmm – mondta Paul -, én is tanítom; minden rendben van vele? 
 - Ezt hogy érti tanár úr? – kérdezte Sumitha. 
- Mindig nagyon feszültnek tűnik, nagyon gondterheltnek. A dolgozatai jóval az 
átlag felett vannak, de az órán sohasem beszél. Azon gondolkodtam ... 
- Á, nincs vele semmi – mondta Sumitha, nem kívánva vesztegetni a drága időt azzal, 
hogy az öccséről beszélgetnek.  – Csak egy kicsit nyafogós és pipogya. Világ életében 
félénk volt; majd kinövi. Paul komoly arccal nézett rá. – Jó – mondta -, de figyelj oda 
rá, és szólj nekem, ha úgy látod, hogy valami más is van emögött.  
Sumitha bólintott. 
- De legalább van egy jó barátja, az a tűzrőlpattant Morrant lány – tette hozzá Paul. – 
Az a kislány jó hatással lesz rá. 
Sumithának halvány fogalma sem volt, hogy Paul miről beszél.  
- Ki? 
- Victoria Morrant; aranyos kislány, gesztenyebarna hajú és olyan, mint a 
veszedelem. Úgy látszik, nagyon kedveli az öcsédet – kacsintott Paul Sumithára. 
Sumitha térdei megroggyantak. 
Nahát, gondolta hazafelé menet, Sandeepnek barátnője van! Hát ez furcsa 
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1.Az alábbi tulajdonnevek közül húzd alá azt a kettőt, akikről a legrészletesebben ír az 
író! 

Jemma, Olive kisasszony, Laura, Alexa Browning, Estella, 

Chelsea, Sumitha,Royal, 

 

2. Fejtsd meg a rejtvényt! /A kétjegyű betű két négyzetbe kerül. Kis - és nagybetű között 
nincs különbség / A megfejtést írd a vonalra! 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
 

1. Saanndeep egyik tulajdonsága. 

2.Jemma hajáról Rob véleménye milyen érv volt? 

3. A hét e napján volt a szakkör. 

4. A színésznek ezt kell tennie a szereppel, amit játszik./Olive kisasszony szerint./ 

5. Rob szerint ilyen volt a melír Jemma hajában. 

6. Minek a nyári műsorában lesz a színdarab? 

7. Így nevezik Jemma hajában a két szőke csíkot? 

8. Titokban így nevezte Jemma tanárát.  

Megfejtés : ……………………………………………… 

3.Húzd alá a helyes választ!  

- Jemma / levágatta, lokniba rendezte, feltűzte / a haját. 

- / Estella, Chelsea, Saandeep /szerepe volt a színdarabban a főszerep. 

- Sumithát jobban érdekelte a / tanár úr személye, a molekulák, a tápanyaglánc/. 

- A tanár úr /lekezelően, nagyképűen, egyenrangúként /beszélt Sumithával. 
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- Sumitha öccse /vidámnak, felszabadultnak, gondterheltnek / tűnt. 

4.Igazak vagy hamisak a következő állítások? Írd a mondatok után a megfelelő betűt! 

 I vagy H? 

- Olive kisasszony már kiválasztotta Jemmát a szerepre.              …… 

- Jemma mindent megtett, hogy olyan legye, mint Estella.          …… 

- Sumitha rajongott tanáráért.                                                           …… 

- Saandeep jó dolgozatok írt.                                                             …… 

- Sumitha sokat törődött öccsével.                                                    …… 

5. Mi a humoros a következő mondatban? Magyarázd el néhány mondatban!  

Az anyjának nagyon nem tetszett, ami számára egyet jelentett azzal, hogy jól állt neki. 

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

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

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

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

6. Húz alá a következő mondatok állítmányát, és írd fölé annak szófaját is! 

Mindenki elmerült a saját dolgaiban. 

A melírozás divatos. 

Az érdeklődése a természettudomány felé fordult. 

7. A következő mondatokban írd a kiemelt szavak fölé az adott szavak szófaját! 
 
Én leszek Estella. 
 
A Royal nyári műsorában lesz. 
 
Próbált úgy járni, beszélni, és gondolkodni, mint Estella. 
 
 
De van még egy kis gond. 
 
 
 
Beküldési határidő: január 23. 

 


