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Kedves Klubtársam!

Lássuk az elsõ feladatsort! Ne feledd, hogy a többszörös választásos
feladatoknál csak akkor kapsz egy pontot, ha minden helyes választ
jelölsz, és hibás választ nem jelölsz be.

Sok sikert, jó munkát kívánunk! Bendegúz

Christine Sagnier: Éljen a család! – Segítség, költözünk! – részlet
Kis híján ugrálni kezdtem örömömben.
– És hol van az a ház?
Anyának arcára fagyott a mosoly. Kétségbeesetten kereste Pierre pil-

lantását, de Pierre éppen a cipõje orrát tanulmányozta elmélyülten.
És hogy mit csinált mindeközben Tom? Hát egy gördeszkás magazint

lapozgatott, és a zene ritmusára mozgatta a fejét. Ekkora idiótát! Tizen-
négy éves, és képtelen átérezni a családban kitörni készülõ katasztrófát!
És még õ kezel úgy engem, mint egy kis pisist.

– Párizs mellett – felelte anya.
– Ti Párizsban voltatok? – emelte fel végre az orrát a magazinból Tom.



Anyának nem volt ideje válaszolni, én ugyanis azonnal ellentámadásba
lendültem.

– Párizsban??? És apa is velünk jön?
Ezúttal végérvényesen lehervadt anya arcáról a sztármosoly.
– Nem, Lola, apa nem jön velünk. De te majd meglátogatod.
– De hát akkor apa szomorú lesz! – kiáltottam fel. – Ez nagy csapás lesz neki.
Pierre anya vállára tette a kezét, és átvette a szót.
– Tudod, Lola, a felnõttek nem mindig azt csinálják, amit szeretnének,

nekik kötelességeik vannak. Kö-te-les-sé-ge-ik – ismételte meg szótagolva.
Anya pedig hozzátette:
– Pierre nagyon jól dolgozott ebben az évben. A fõnöke olyan elégedett volt

vele, hogy sok-sok piros pontot adott neki, meg egy új munkát, Párizsban.
Na, ez kiköpött anya! Ha zavarban van, úgy beszél velem, mint egy

dedóssal. Szigorú arccal kérdeztem vissza:
– Azt akarod mondani, hogy elõléptették?
Anya eltátotta a száját, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. Ha nem

lett volna ennyire nehéz a szívem, nevetésben törtem volna ki, de helyette
könnyekre fakadtam. Tom olyan üveges szemmel bámult rám, mint
Buborék, az aranyhalam, aki két éve rója a köröket a gömbakváriumában.

– Ez szörnyû! – toporzékoltam magamból kikelve. – Szörnyû, rémes,
borzalmas! (…) Nem akarok Párizsba menni!

Ekkor végre Tom is feleszmélt. Furcsa, új, dörmögõ hangján azt mondta:
– Én sem akarok. Párizs büdös, koszos, és túl sok benne az ember!
Tessék, kimondtuk. Sem én, sem Tom nem mozdulunk innen. Nem bizony!

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Válaszd ki azt a tárgyat, ami biztosan Tomhoz tartozott!
A. gördeszkás magazin   B. táskarádió   C. fejhallgató   D. gömbakvárium

2. Melyik szó nem ugyanazt jelenti?
A. szörnyû B. borzalmas C. rémes D. csapás

3. Keresd a kakukktojást! Melyik szótagpár nincs benne abban a
szóban, amit Lolának jól az eszébe kellett vésnie?
A. ge-kö B. tes-ség C. les-ik D. kö-sé

4. Tedd sorrendbe az eseményeket! A. abc
a. Lola vitatkozni kezd B. acb
b. Pierre elmagyarázza a felnõttek dolgait C. bca
c. Tom is beleszól a vitába D. bac

5. Mi a baj Párizzsal a szöveg szerint? (Többszörös választás!)
A. Büdös, koszos. B. Ott dolgozni kell.
C. Nincs ott apa.      D. Túl sok az ember.

6. A fõszereplõ kétségbeesésében fel akarja hívni az apukáját, de elfe-
lejtette a számot. Segíts neki! Ha megfejted a rejtvényt, a megoldás
betûit mobiltelefonba írva megkapod, mit kell tárcsáznia.

A. 267-534 B. 278-526 C. 268-675 D. 287-963

7. Egészítsd ki a családfát! A szöveg alapján ki kerülhet a kérdõjel helyére?

A. Tom
B. Pierre
C. Buborék
D. Pierre fõnöke

8. Lola hisztizik a szövegben. Melyik kifejezés szól arról, hogy mérges?

A. toporzékoltam magamból kikelve
B. arcára fagyott a mosoly
C. üveges szemmel bámult rám
D. eltátotta a száját

9. Lola úgy érzi, hogy dedósnak tartják.
Hány éves lehet a szöveg szerint, mit
tudunk biztosan?

A. Nyolcnál több. B. Óvodás.
C. Tizennégynél kevesebb.     D. Hat-hét.

10. Lola melyik kifejezése nem szép? Melyi-
ket nem lenne illendõ például egy dol-
gozatban leírni? (Többszörös választás!)

A. Ekkora idiótát! B. elõléptették
C. kis pisist D. szörnyû
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1. A fõszereplõ neve. 2. Az
egyik szereplõ neve. 3. Az
aranyhal neve. 4. Pierre új
… kapott. 5. Franciaország
fõvárosa. 6. Az akvárium
alakja.
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