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Angela Sommer - Bodenburg: A kis vámpír 
 
Ekkor kopogást hallott az ablak felől. Először olyan halk volt, hogy Endre azt hitte, csak 
képzelődik. De aztán a kopogás felerősödött. Mintha villám csapott volna belé, kiugrott az 
ágyból, odaszaladt az ablakhoz, és félrehúzta a függönyt. A párkányon ült a vámpír! 
Mosolygott és mutogatott, hogy engedje be. Endre hátrapillantott, hogy megnézze, be van-
e csukva a szoba ajtaja, aztán kinyitotta az ablakot. Szaporán és hangosan vert a szíve, a 
keze remegett, ahogy eltolta a reteszt. 
- Szia, de jó, hogy látlak! - lelkendezett a vámpír. 
- Pszt – integette csendre Endre. – Ellenséges lehallgatás. 
- Hoppá – szólt a vámpír. 
- Mármint az anyukám – suttogta Endre. – Kificamította a bokáját. 
A vámpírt ez nem nyugtalanította különösebben. Épp ellenkezőleg: csillogó szemmel 
nézett az ajtó felé, és az ajkát nyalogatta. 
- Csak nem akarsz…. – Endre befejezni sem merte a mondatot. Annyira szörnyű gyanú 
ébredt benne, hogy kimondani sem merte. Zavart képpel ennyit szólt: - Nem, nem ne 
aggódj. Amúgy is ettem már. – És csikorogva elnevette magát, amitől Endre összerezzent. 
A vámpír ekkor észrevette a könyveket. 
- Vámpírok – a tizenkét legrémesebb történet – betűzgette a feliratot. Ez új? – kérdezte 
örömteli meglepetéssel.  
Endre bólintott. – És ez is: Drakula bosszúja.  
- Drakula bosszúja? – A vámpír szinte gyöngéd mozdulattal nyúlt a könyvért. – Jól hangzik. 
- Visszahoztad a másikat? – kérgezte Endre. 
- Őőő… - A vámpír zavartan köhécselt. Most a húgomnál van. 
- A húgodnál? – kiáltott föl Endre. 
- Visszakapod, nyugi. Annyira rimánkodott, hogy képtelen voltam nemet mondani neki. 
És miközben villámgyorsan eltüntette a Drakula bosszúját a köpenye alatt, még hozzátette: 
- Jövő héten visszaadom mindkettőt. 
Rendben hagyta rá Endre. – Egyébként hogy tetszik a képem? – És büszkén mutatott a 
poszterre. 
- Ezt te rajzoltad? – A vámpír elismerő arccal bólogatott. – Nem is rossz. 
- Milyen lett a vámpír? 
- Jó! Csak a szája túl piros. 
- Túl piros? De hát a tied is ilyen. 
- Hát igen, mert… - A vámpír megint köhécselt. – 
Mert most ettem. 
- Ja, értem… Majd átfestem rózsaszínnel. – Ekkor Endre meghallottra, hogy nyílik a 
nappali ajtaja. – Az anyukám – suttogta. – Gyorsan bújj be a szekrénybe! 
- Minek? – csodálkozott a vámpír, és az ablak felé indult. – Erre is mehetek. 
- Ne, ne menj – mondta Endre. –Csak egy percre jön be. – Anya ebben a pillanatban 
kopogtatott az ajtón. 
- Endre, nem iszunk egy teát? – érdeklődött odakintről. Endre lázasan törte a fejét valami 
kifogáson, miközben az ajtóhoz sietett. 
- Nem vagyok szomjas. – és résnyire nyitotta az ajtót. 
- Na és mit szólnál egy társasjátékhoz? 
- Most épp egy izgalmas résznél tartok a könyvben. 
- Endre – szólt anya aggodalmas hangon, miközben megpróbált a résnyire nyitott ajtón át 
bekémlelni a szobába. – Csak nem vagy beteg? 
1. Melyik állítás igaz? 

A történet valós eseményt mond el. 
A történet szereplői valós személyek. 



Kitalált történet valós és valótlan szereplőkkel. 

2. Sorold föl a szereplőket! 

3. Melyik szereplő csak kitalált? 

4. A vámpír melyik mozdulatát értette félre Endre? 

5. A mondatok számozásával rendezd időrendbe a részlet vázlatát! 

Anya teázni szeretne 
Kopogás hallatszik az ablak felől. 
Endre és a vámpír könyvekről beszélget. 
A vámpír a párkányon ült. 
Endre posztere. 
 
6. Magyarázd meg a következő mondatot! 

 -Pszt – integette Endre. – Ellenséges lehallgatás. 

7. Endre büszkén mutatta a posztert, amit ő készített. 

 Válaszolj a kérdésekre a képpel kapcsolatban!  

7/1. Mi volt a képen? 

7/2. Milyen technikával készült? 

7/3. Mi volt a vámpír véleménye a képről? 

7/4, Mi nem tetszett a képen? 

7/5. Hogyan fogja Endre kijavítani? 

8. Olvasd el a szöveget és oldd meg a feladatokat!  

A köztudatban a vámpír misztikus, vérivó, emberforma kitalált lényt jelent. Maga a vámpír 
szó szláv eredetű; jelentése vérivó. A hozzá kapcsolódó hiedelemvilág a középkorig nyúlik 
vissza. Korábban vérivóknak, vérivó vagy emberevő démonoknak, szellemeknek, 
boszorkányoknak, lidérceknek, stb. nevezték őket. A vámpírok gyakori szereplők a horror- 
és fantasy-irodalomban és -filmekben. A klasszikus variáció szerint a vámpírok sírjukból 
kikelt holtak, bőrük sápadt, nagy szemfogaik vannak. Olyan éjszakai lények, akik nem 
mehetnek ki a fényre, az éjszaka leple alatt tevékenykednek. Koporsókban alszanak, félnek 
a napfénytől, a feszülettől, a fokhagymától és a szentelt víztől. Kilétükkel többnyire tisztában 
van a környezetük, de rettegnek tőlük, ezért tehetetlenül tűrik jelenlétüket. 8/1. 

 



A vámpírok kitalált lények. 
A vámpírok a középkorban éltek. 
A vámpírok léteznek a valóságban is. 

8/2. Mi a vámpír szó jelentése? 

8/3. Milyen más elnevezései vannak a vámpírnak? 

8/4. Sorold fel a vámpírok ismertető jegyeit! 

8/5. Sorold fel mitől félnek a vámpírok? 

 

Neved:  

Iskolád:  

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

 


