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Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka 
 
Kitti a szájához emelte a tollát, és egy pillanatra elmerengett. Majd a padjára hajolt, és 
sebesen írni kezdett.  
Elképesztő volt! Hihetetlen+csodálatos! Az úgy volt, hogy egyedül voltam. Tegnap. Otthon. 
És egyszer csak különös hang ütötte meg a fülemet. Valaki sírt. Gyorsan az ablakhoz 
rohantam, és megláttam… 
- Kitti! KITTI! 
- I-igen? – Kitti riadtan kapta fel a fejét. Erika néni a tanári asztalnak támaszkodott, és 
szúrós szemmel nézett le rá. Kitti állta az osztályfőnöke tekintetét. Nem félt tőle. De nem is 
szerette. Képzeletben mindig menő ruhákba bújtatta a lehordott cuccai helyett. Most piros 
nyakláncot és kék pólóruhát adott rá a barna, kitérdesedett nadrág és a bő farmering 
helyett, amit valószínűleg már évezredek óta viselt. 
Erika néni felhúzta a szemöldökét. Láthatóan nem sejtette, hogy Kitti épp most ajándékozta 
meg egy csinos pólóruhával. Őt a földi javaknál sokkal jobban érdekelték a szellemi javak.  
- Én MEGÉRTŐ voltam veletek! Elengedtem a felelést, a tanulást, és azt mondtam: nem 
veszünk új anyagot az utolsó héten! A legszebb költeményeket hoztam be az órára! Erre 
te, Kitti, rajzolgatsz a padon. 
- Nem rajzolgattam – rázta a fejét Kitti. –Én… 
- Nekem ne magyarázkodj! Elég a hazugságokból! Inkább folytatom az olvasást AZOK 
kedvéért, akik értékelni tudják a SZÉPET – vágta rá sértődötten Erika néni, és 
megigazította orrán a szemüveget. 
- A szépet? – motyogta maga elé Kitti. Miért nem jut eszükbe a tanároknak, hogy a diákok 
egész álló nap őket bámulják? Legalább emiatt felöltözhetnének valami normális, SZÉP 
ruhába – gondolta, majd megfeledkezve Erika néniről, ismét a levélre összpontosított. 
…és megláttam… a tükörképemet. Kint, az utcán nem volt senki, de az üvegen megje lent 
az arcom, és mögöttem még egy arc! Egy idegen lányé. Nagy, könnyes szemét törölgette. 
Gyorsan megfordultam, de addigra eltűnt! A lánynak csak a hűlt helyét találtam. Bejártam a 
lakást. A konyhát, a fürdőt, a saját szobámat és anya hálóját is. De sehol sem leltem rá. 
Szerintetek hova lett? És hogy jutott be hozzánk? Ilyen gyorsan képtelenség elmenekülni. 
Ilyen gyorsan csak köddé válni lehet! Szerintem szellem volt. Szerintetek? 
Kitti a tolla végét rágcsálta, miközben átolvasta az írást. Jó lett! – gondolta, majd 
visszahajtogatta a levelet, és a pad alatt megrúgta Gyuri székét. Gyuri álmában már a 
strandon járhatott, amikor felriadt Kitti támadására. Megfordult, és morcosan elvette Kitti 
üzenetét. 
- Miért nem hoztad be a telefonodat, ha üzengetni akarsz? – suttogta. 
- Mert tilos, és a múlt héten már kétszer is elvették… és különben is…  
1. Sorold fel a részlet szereplőit! 

2. Válaszd ki a helyes választ! Hol játszódik a jelenet? 

Osztályfőnöki órán. 
Természetismeret órán. 
Magyar órán 

3. Mit viselt Erika néni? Jelöld be a ruhadarabokat a megfelelő helyre. 

             Kitti képzeletében                  A valóságban 
 

 
Barna, kitérdelt nadrág. 
Piros nyaklánc. 
Kék pólóruha. 
Kopott farmering 



Barna, kitérdelt nadrág. 
Piros nyaklánc. 
Kék pólóruha. 
Kopott farmering 

4. Erika nénit a földi javaknál sokkal jobban érdekelték a szellemi javak. Honnan 
tudható ez? 

5. Miért háborodott fel Erika néni? 

6. Mivel foglalkozott Kitti az órán? 

Rajzolt a padon. 
Könyvet olvasott. 
Levelet írt. 

7. Mit értett Erika néni azon, hogy "szép”? 

Menő ruhák. 
Jó megjelenés. 
Szellemi javak. 

8. Hogyan kézbesítették a levelet? 

Telefonon keresztül. 
Kitti odaadta a barátnőjének. 
Gyuri továbbította a pad alatt. 

9. Hol látta meg Kitti az idegen lányt? 

Az utcán. 
Az ablaküvegen. 
A fürdőszobai tükörben. 

10. Írj két fontos dolgot az idegen lányról! 

11. Mondd másképp!  

11./1. Könnyes szemét törölgette. 

11./2. Hűlt helyét találta. 

1./3. Köddé vált. 

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

A Cseresznyeliget titka című könyvet Wéber Anikó írta. A történet főszereplője Kitti, aki 
sokat van egyedül, és sokszor unatkozik. Egy igazi kalandra vágyik! Folyton történeteket 
talál ki, álmodozik, de hiába: az osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő 
gyakran magára marad. Így találta ki a történetben szereplő szellemet is.  

11/1. Ki a szerző: 



 
14/2. Mi a könyv címe? 

14/3. Hogy hívják a főszereplőt? 

14/4. Mit csinál Kitti, hogy elűzze az unalmát? 

Neved: 

Iskolád: 

Beküldési határidő: 2020. április 30. 
Jó játékot kívánunk! 

 


