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5. o. FELADATLAP 

Maggie Stiefvater: Spirit Animals 
4. forduló

 

Azt tudta, hogy ennek a csapatnak vezérre van szüksége. Azt viszont nem tudta, 
hogy ő és Briggan készek-e embereket vezetni. Vagyis Briggan készen állt, csak ő 
nem biztos. 
A farkas a fülét hegyezve szemlélte a káoszt. Conor is ezt tette, és látta, hogy a 
helyzet egyre romlik. Trunswick grófjának fehér lova tartott feléjük az utcán. A gróf 
kihúzott derékkal ült rajta, szellemállata, az erős hiúz mellette futott. Ráérősen 
lovagolt, mintha ugyanarra a következtetésre jutott volna, mint Conor: a zöld 
köpenyesek támogatóinak semmi esélye.  
Az Elesettek most menekülhetnek el vagy soha. Conor és Briggan összenéztek, és 
ezúttal egyikük sem kapta el a tekintetét. A fiú tölcsért formált a tenyeréből, úgy 
kiáltotta: 
- Meilin! Rollan! Abeke! 
Amikor látta, hogy társai felfigyeltek rá, vadul integetett nekik, hogy menjenek oda 
hozzá. Meilin ért oda elsőként. 
- Gyere, menjünk! 
- Segítünk nekik – felelte Conor. – Ezt kell tennünk. Conor anyja bólintott. 
Hátralépett, és erősebben markolta a fadarabot, amivel leütötte az őrt.  
- Mi a terv? – kérdezte Rollan. 
- Ahogy az edzőteremben gyakoroltuk. Keressünk valami fegyvert, és harcoljunk egy 
csapatként! Nem kellett kétszer mondania. Rollan előreszegezte a kését, Meilin 
felemelte az öklét, Abeke leguggolt Uraza mellett. Briggan hátravetette a fejét, és 
hosszú, nyugodt vonítást hallatott. A hang áthatolt a csatazajon is. Conor tarkóján és 
hátán felállt a szőr. Még a szellemállatok is mind a farkasra figyeltek. A beálló kurta 
csendben Conor elkiáltotta magát: 
- Zöld köpenyesek, támadás! Egy emberként indultak előre. Uraza a földre lapult, 
Briggan mellette futott, Essix a fejük felett suhant. Belevetették magukat a harcba, de 
nem, mint négy ember négy célpontra, hanem egy emberként, egyszerre, egy 
ellenség ellen. Aztán célba vették a következőt. 
Rollan a tőrrel harcolt, Abeke egy fáklyát lengetett. Conor felkapott egy lapátot a 
kovácsműhely közelében álló taligáról. Meilin továbbra is inkább szabad kézzel 
küzdött. 
Nem kellett sok idő hozzá, hogy a zöld köpenyesek támogatói felfigyeljenek rájuk. 
Az első, aki észrevette őket, csak a szellemállata, egy kecske segítségével harcolt. Ám 
amikor látta a négyes fogatot harcolni, melléjük ugrott. Aztán egy baglyos férfi állt 
oda, majd egy fiatalember, akinek nem látszott a szellemállata. Látva, hogy az 
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Elesettek milyen fegyverekkel harcolnak, ők is ezt tették. Bevált. A hangzavar 
csökkent, az őrök hátráltak. A masztiffokat megölték. 
Sikerült, Briggan!, gondolta Conor. Érezte, hogy a farkas ereje átömlik a testén, mintha 
ő maga vált volna farkassá. Gyorsabb, erősebb, éberebb lett. Ilyen is lehet hát a 
kötelék. Győzni fognak. Ekkor Trunswick grófjának hangja zendült fel: 
- Ha nem akarjátok, hogy ez az ember meghaljon, tegyétek le a fegyvert! 
Trunswick grófja egy dobogón állt az udvar túloldalán a bizonytalan fáklyafényben. 
Kardját Finn torkára szorította, a hiúza ott járkált előtte, hogy megvédje, ha bárki 
bármivel próbálkozna. A harc abbamaradt. Csak az emberek lihegése hallatszott. 
Finn hangja halkabb volt a grófénál, de ebben a zaklatott csendben ugyanolyan 
tisztán lehetett érteni: 
- Menjetek! Ne hallgassatok rá! Menjetek! 
Conor szíve zakatolt. Az anyja bólintott neki: Menjetek! 
A zöld köpenyesek összes támogatója azt figyelte, mit tesz most Conor, Rollan, és 
Meilin. Kevés őr maradt, könnyedén lehengerelték volna őket, ha Finn nem esik 
fogságba. 
 - Ha elmentek, nem ölöm meg azonnal – figyelmeztette őket a gróf a Conornak 
ismerős trunswicki kárörömmel. – Visszadugom oda, ahova való, az Üvöltőházba. 
Egyet se félj, Finn Cooley, majd mi kiégetjük belőled azt a rossz köteléket! Finn keze 
ugyanúgy remegett, mint az Üvöltőházban, mégis nyugodtan felelt: 
- Menjetek! Ez az ügy fontosabb nálam. 
- Nem hagyhatjuk itt – sziszegte Meilin. 
A gróf végighúzta a kardja élét Finn torkán. Sekély seb jelent meg rajta, pár vércsepp 
gyöngyözött a nyakán. Finn összeszorította a száját, és egyenesen Conorra nézett. 
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1. Húzd alá azok nevét, akik negatív hősök, vagy azok segítőik voltak ebben a 
részletben! 

Trunswick, Finn, Abeke, őrök, Meilin, Rollan, masztiffok, Briggan, Uraza 

2. Hogyan harcoltak a Zöld köpenyesek? Töltsd ki a táblázatot! 

Ki? Hogyan harcolt? 

Rollan  

Abeke  

Conor  

Meilin  

 

3. Ki volt Uraza, Briggan, és Essix? Írd a nevek mellé, hogy kikhez tartoznak? 

Uraza - ……………………………… 

Briggan - …………………………… 

Mind a hárman…………………………………… voltak. 

4. Keresd meg, és húzd alá azt a mondatot, ami elindította a harcot? 

5. Húzd alá a megfelelő választ! (Igen. Nem.) 

Megtudjuk-e, hogy kihez tartozik Essix?         Igen.  Nem. 

A Zöld köpenyeseknek voltak-e támogatói?   Igen.  Nem. 

Trunswick grófja elfogta Finn-t.                         Igen.  Nem.  

Finn nem akarta, hogy érte kockáztassanak     Igen.  Nem        
társai. 

Kiderül-e, hogyan döntöttek                               Igen.  Nem. 
 társuk életéről? 
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6. A következő szavakban jelöld álló vonallal a szótőt! Írd a vonalra hogy milyen 
toldalékfajta a t ! 

káoszt :    …………………………………... 

bólintott: …………………………………… 

összenéztek : ……………………………… 

fülét   :     ………………………………….. 

 

7.Húzd alá az igekötős igéket! 

kiáltotta, kihúzott,  zendült fel, szemlélte, ráérősen,  tegyék le,  

összenéztek, menjetek oda,  

leguggolt, állt oda,  

Foglalj kettőt mondatba a szöveg alapján!  

…………………………………………………………………………………………………

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