
ISKOLA:  ………………………………………………………..           NÉV: ………………………………………………………………… 

6. o. FELADATLAP 

Chris d’Lacey: Jégszikra 
4. forduló 

Zanna, még mindig a fiókát dajkálva, leült egy sötét sarokban álló fotelba. 
- Gyönyörűségem – suttogta, és apró fricskákkal, óvatos simogatással kényeztette a 
kissárkányt. – Adok neked nevet is: Grockle. 
- Grockle? – biggyesztette a száját David. 
- Figyelj csak! – Zanna megcsiklandozta a sárkány állát. 
Grraark... graark... grr-ockle – köhögte a kicsi. 
Zanna boldogan mosolygott. De bármilyen szórakoztató is volt hallani, ahogy a 
sárkányfióka „megszólalt”, a krahácsolása nem tűnt természetesnek. Davidet 
leginkább a fához súrlódó durva csiszolópapír hangjára emlékeztette. Dr. 
Bergstromhoz fordult: 
- Miért ilyen reszelős a hangja? 
- Keresi a tüzet. – válaszolt a férfi ridegen. 
Graark! – krahácsolta Grockle még hangosabban. David és a Pennykelle – sárkányok 
összerezzentek. De egy árva füstpamacs nem sok, annyi sem hagyta el a fióka orrát. 
Előre – hátra hintázott Zanna tenyerén, pislogott borostyánszínű szemével, majd 
elfeküdt. 
- Graark – mondta, ezúttal sokkal halkabban, szinte kérdő hangsúllyal. Szomorú kis 
nyaffantás volt, amit Zanna még sárkánynyelv nélkül is megértett. 
 - Nincs neki, igaz? – Megérintette Grockle pocakját. Hideg volt, akár a kő. – Tűz 
nélkül született. 
- De hisz sárkány – értetlenkedett David. – Kell, hogy legyen tüze! 
Dr. Bergstrom a fejét rázta. 
-A sárkány a Földanya szolgája, David. Elizabeth Pennykettle képes tüzet kérni 
Gaiától a sárkányainak, de Gwilanna – bár hatalma nagy – nem. 
David leguggolt, és megérintette Grockle pikkelyes hátát. Kérges volt és matt, 
kellemetlenül nyirkos. 
- De akkor miért próbálkozott a banya? Mit akart vele elérni? – kérdezte gyorsan 
Zanna, hangjából egyszerre sütött a zavarodottság és az idegesség. Az asztalon ülő 
G’reth összeszorított szájjal nyelt egyet. 
- Grockle egyfajta fél lény. – felelte Bergstrom. – Ha Gwilannának sikerült volna 
Elizabeth Pennykettle aumáját átadnia Grockle-nek, erős sárkánnyá cseperedett 
volna. Igazi pokolfajzattá, Gwilanna irányítása alatt. 
- Nem – nyögte Zanna. Hallani sem akarta. Grockle-t a melléhez szorítva hátradőlt. A 
sárkány puha, fekete nyelvével, amely nem volt szélesebb, mint egy szál metélt 
tészta, a lány karjára tákolt kötést nyalogatta. 
- Még akkor is csak egy üres héj lett volna, nem több. Hogy befejezze, amit elkezdett, 
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szüksége lett volna a Föld tüzére. 
- Hát ezért akarja a könnyet – mondta David. Hirtelen minden darab a helyére került. 
– Grockle-t akarta felhasználni, hogy megfélemlítse a medvéket, rákényszerítse őket, 
hogy odaadják neki Gawain tüzét. 
- De miért? – kérdezte Zanna Grockle-t nyugtatgatva, aki garrogva nyitotta – csukta 
bronzszínű szárnyait, és Zanna kötését ráncigálta. A lány leszedte a papírzsebkendőt 
a karjáról. – Mire tudna használni egy házisárkányt? 
- Hogy megválaszoljam a kérdését – válaszolt hátat fordítva Bergstrom -, meg kell 
ismerniük Gwilanna történetének egy részét. Guinevere idejében ő volt a Föld 
legbölcsebb, leghatalmasabb szibillája. Híres gyógyító volt, a virágok és 
gyógynövények jó ismerője. Gretel felhúzta egyik tüskés szemöldökét, és fújt egyet. 
- Bár a világtól elvonultan élt, és senkivel nem osztotta meg tudását, Gwilannát nagy 
becsben tartották azok, akik a tanácsát kérték. Egy dolog azonban elkeserítette a 
szibillát, és emiatt szembefordult a törzs öregjeivel. Olyan hévvel küzdött az igazáért, 
hogy kiközösítették, sőt, majdnem megölték. Talán meglepő önöknek, de elítélte a 
törzset a sárkányok üldözéséért. 
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1. Csoportosítsd a következő neveket! Nevezd a csoportot! 
Dávid,  G’reth, Gwilanna, Zanna, Gretel,  Dr Bergstrom, Grockle 
boszorkányxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx 

 

 

2. Válaszolj a kérdésekre! /Egész mondattal felelj! Helyesírás számít./ 

 Milyen nevet adott Zanna a kis sárkánynak? 

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

Milyen volt a fióka hangja? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Miért nem sikerült a kicsinek tüzet lobbantani? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hogyan lehetett volna a kis sárkány igazi pokolfajzat? 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ki tudta volna irányítani a kicsit, ha igazi sárkány lett volna? 

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

3. Jelöld 1-gyel az előzményt 2-vel a következményt! 

….. A szibillla meg akarta szerezni a tüzet. 

….. Egy sárkányfiókát akart ezért létrehozni. 

 

…. Grockle tűz nélkül született. 

….. A kísérlet nem sikerült. 

 

….. Egy árva füstpamacs nem sok annyi sem hagyta el a fióka orrát. 

….. A kis Grockle krahácsolása nem tűnt természetesnek. 
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….. Erős sárkánnyá cseperedett volna. 

….. Ha sikerült volna Elizabeth aumáját átadni.  

4.Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

a;  Gwilanna azért akarta a tüzet, mert kiközösítették. 

b;  Gwilanna azért akarta a tüzet, hogy megfélemlítse a medvéket. 

c;  Gwilanna azért akarta a tüzet, gyógyítson. 

5.Foglald össze 3-4 mondatban, amit Gwillandáról megtudtunk ebben a 
részletben! 

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

6. Elemezd a következő, szövegből vett igéket! 

Ige Mód Idő Szám/személy 

leült    

adok    

figyelj    

sikerült volna    

kiközösítették    

7. Mondd másképpen! 

krahácsolás …………………………………………………………………………………… 

nyaffantás   ……………………………………………………………………………………. 

pokolfajzat ……………………………………………………………………………………. 

hangjából sütött a zavarodottság: 

………………………………………………………………………………………………….. 

nagy becsben tartották : ……………………………………………………………………… 

Határidő: február 20. 


