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Kedves Klubtársam!

Lám, máris elérkeztünk a Bendegúz verseny második fordulójához.
Az 1. forduló helyes megoldásait a magyarázatokkal együtt a 3. forduló-

ban írom meg neked.

Barbara Park: Furfangos Fruzsi Bé és a borzasztó büdi busz – részlet

A busz egy cseppet sem hasonlított apa kocsijára. Belül nagyon nagy
volt. Az üléseken pedig nem volt üléshuzat.

A göndör hajú kislány az egyik elülsõ ülésre ült. Megkopogtattam a vállát.
– Mondjak valamit? – kérdeztem. – Anya azt mondta, üljek ide melléd.
– Nem! – felelte. – Ez itt a barátnõm helye. Ide csak Golyóbis Marcsi

Réka ülhet!
És odatette a kis fehér retiküljét az ülésre, ahova le akartam ülni.

Vágtam neki egy grimaszt.
– Siess, kisasszony, keress egy helyet magadnak! – mondta Vu bácsi.



Gyorsan leültem az undok, göndör kislány mögé. Vu bácsi becsukta az ajtót.
A busz feldübörgött. Aztán egy csomó büdös, fekete füstöt is eregetett

hátulról. Azt hiszem, ezt hívják büdös buszpukinak.
Vu bácsi egy darabig vezetett, aztán hangosan csikorogva megint lefé-

kezett. Befogtam a fülemet, hogy az a hang be ne menjen a fejembe.
Amikor ugyanis az ember fejébe hangos, csikorgó hangok mennek, akkor
Aspirin tablettát kell bevenni. Ezt egy reklámban mondták a tévében.

Aztán Vu bácsi megint kinyitotta az ajtót. Felszállt egy apuka egy
durcás képû fiúval. Az apuka mosolygott. És pont a mellettem levõ ülésre
tette a durcás képû fiát.

– Ez itt Boti – mondta. – És sajnos Botinak most nincs valami jókedve.
Az apuka búcsúpuszit adott a fiúnak, de az rögtön letörölte az arcáról.
Botinak volt egy hátizsákja. Méghozzá kék. Imádom a hátizsákokat!

Boti hátizsákján rengeteg cipzár volt. Mindegyiket megfogtam. Meg is
számoltam õket: – Egy, kettõ, három, négy…

Aztán elhúztam az egyiket.
– NE NYÚLKÁLJ HOZZÁ! – kiabálta Boti. Rögtön be is cipzárazta.

És elült mellõlem a mögöttünk lévõ ülésre.
Utálom a Botit.
A busz most már állandóan megállt és újra elindult. Rengeteg gyerek

szállt fel rá. Hangosak voltak. És néhányan olyan undoknak is tûntek. A
busz kezdett nagyon meleg és zajos lenni. A nap meg csak sütött rám és
a bolyhos, rózsaszínû pulóveremre. Eláruljam, mitõl lett még rosszabb?
Nem lehetett letekerni az ablakot, merthogy nem volt tekerõje. Én meg
már majd' megsültem. És büdi is volt. Olyan szag volt a buszban, mintha
tojásos szendvicsen utaznék.

– Le akarok szállni! – kiabáltam. De senki nem hallotta. – Utálom ezt
a borzasztó büdi buszt.

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Mihez nem nyúlhatott a fõszereplõ?

A. a retikülhöz   B. az üléshez   C. a hátizsákhoz   D. az ablakhoz

2. Fejtsd meg a rejtvényt! Kire vagy mire vonatkozik a megoldás?

A. Botira
B. a buszra
C. a sofõrre
D. az ajtóra

3. Melyik tulajdonság vonatkozik a buszra a szövegben?
(Többszörös választás!)

A. nagy B. meleg C. büdös D. fehér

4. Igaz vagy hamis? Jelöld az igaz állításokat! (Többszörös választás!)

A. A felszálló gyerekek mind undokok voltak.
B. A fõszereplõ ráült egy tojásos szendvicsre.
C. Boti átült egy másik ülésre.
D. Még a napsütés is zavarta a fõszereplõt.

5. Mi a különleges a borzasztó büdi busz kifejezésben?

A. Nincs semmi értelme.
B. Több ugyanolyan jelentésû szó van benne.
C. Csak jó tulajdonságokat tartalmaz.
D. A szavak elsõ betûje ugyanaz.

6. Lerajzoltuk, hogy ki hova ült le elõször a buszon. Kinek/minek
van fenntartva az üresen hagyott hely?

A. Boti apukájának.
Sofõr

B. Boti hátizsákjának.
Göndör hajú lány ?

C. Golyóbis Marcsi Rékának.
Fõszereplõ Boti

D. A göndör hajú lány retiküljének.

7. Milyen sorrendben ültek le a gyerekek? Kezdd a legelsõvel!

a. göndör hajú lány    b. fõszereplõ 
c. Boti    d. többiek

A. abdc      B. badc      C. bacd      D. abcd

8. Keresd a párját!

Hangos – csikorgó, undok – göndör, büdös – ?

A. borzasztó B. fekete
C. buszpuki D. busz

9. Ki mondhatta volna?     Utálok itt lenni! 
(Többszörös választás!)

A. Boti B. a buszvezetõ
C. a fõszereplõ D. mindhárman

10. Olyan szócsoportokat akartam írni, amik
ugyanazokból a betûkbõl állnak, mint a
könyv írójának neve. Félek, hogy az egyiket
elrontottam. De melyiket?

A. baka apa brrr B. rab arab park
C. rab babra kap D. arra babpark
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1. A hátizsák tulajdonosa.
2. Erre ülünk a buszon.
3. Ilyen volt Boti.
4. A fõszereplõ megszámolta.


