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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.

Marie Desplechin: Szegény kisboszi! – részlet

Fogalmam sincs, hogy a rendes családokban hogy mennek a dolgok.
Valószínûleg úgy, ahogy nálunk. Mármint a boszorkányoknál.
Boszorkány: nem szeretem ezt a szót. Dohos vár és máglyafüst szagát
árasztja, a csúcsos sipkát és a seprûnyelet juttatja eszünkbe, hogy mást ne
mondjak. Csupa ósdi, középkori kellék…

Én életemben nem hordtam kalapot, nemhogy még csúcsosat. Ha meg
a csúcsnál tartunk, akkor már inkább a tízcentis tûsarkú cipõ. Repülõ
söprûnyél? Kacagnom kell! Ha repülni akarok, fölülök egy repülõgépre,
ahogy mások is.

Amúgy lehetek én akármekkora boszorkány, senki sem ismerne fel az



iskola kapujában szobrozó anyukák maroknyi csapatában, akik cseme-
téjüket várják a tanítás végén. Olyan vagyok, mint akibõl tizenkettõ egy
tucat. Legalábbis azt hiszem… Sosem gyõzõdtem meg róla, a tanítás
végén ugyanis nem megyek a lányomért.

Ugyanúgy viselkedni, mint mások, na ez nem az én stílusom! Én tény-
leg különbözöm tõlük. Tényleg meg tudok tenni egy csomó olyasmit,
amirõl a közönséges anyukáknak fogalmuk sincs. Például esõt vagy havat
fakasztani. Kutyát hokedlivé változtatni. Házhoz szállíttatni a boltból
rendelés nélkül. Fizetés nélkül elõfizetni a kábeltévére. (…)

Mindezt nem ingyen kaptam. A boszorkánysághoz nem elég a tehetség,
keményen meg is kell dolgozni érte. Mint mindenütt, az igazi titok itt is a
munkában rejlik. A fiatal boszorkáknak tanulniuk kell, fáradságot nem
kímélve bújniuk a tankönyveket, és egy tapasztalt boszorka irányítása alatt
gyakorolniuk. Én például mindent az anyámtól tanultam. Õ készített fel,
javította a tévedéseimet, figyelte, hogy haladok. Neki köszönhetem, hogy
az lettem, ami vagyok: egy pokolian jó profi. (…)

Tudvalevõ, hogy nálunk a tehetség kizárólag anyáról lányára öröklõdik.
Állítólag léteznek boszorkánymesterek is, de ebben kételkedem. Én lega-
lábbis nem ismerek eleven férfi boszorkányt. Találkozni találkoztam ugyan
néhány vén, szenilis varázslóval, akik bûvésszé képezték át magukat, de
igazi boszorkánymesterrel soha. Nem hiszem, hogy a férfiaknak sok közük
lenne a boszorkánysághoz.

A boszorkák ráadásul csak a legidõsebb lányukra örökíthetik a hatal-
mukat. (…) Ezért aztán egyetlen lányom született. Az apja, ha emléke-
zetem nem csal, egy bizonyos Gordon, a Rózsa nevet választotta neki.
Rózsa… Ennél bénább nevet nehéz lenne elképzelni.

Mindegy, hogy mit hablatyolt az anyakönyvi hivatalban: a kórházi
ágyamból elvarázsoltam az anyakönyvvezetõt. A lányomat ezért a gyö-
nyörû Verbéna néven anyakönyvezték, amely sokkal jobban illik egy
reménybeli boszorkához, mint a Rózsa.

Az elõzõ szöveg alapján oldd meg a feladatokat!

1. Mit jelent a hablatyol szó?

A. zagyvál     B. buborékot fúj     C. habot ver     D. pancsol

2. Válaszd ki azt a tárgyat, amit a fõszereplõ szerint valóban
használnak a boszorkányok!

A. üst B. könyv C. seprû D. csúcsos sipka

3. Melyik állítás nem igaz a boszorkányokra? (Többszörös választás!)

A. Ingyen kapnak mindent. B. Sokat kell tanulniuk.
C. Soha nem lehetnek fiúk. D. Nem örökölhetõ a hatalmuk.

4. Melyik név nem egy virág neve?

A. Ibolya B. Rózsa C. Verbéna D. Eulália

5. Fejtsd meg a rejtvényt! Mi igaz a megfejtésre?

A. felnõtt
B. boszorkány     
C. nõ
D. Verbéna test- 

vére

6. Melyik szövegbeli idézet nem szól boszorkányról?

A. pokolian jó profi B. bújniuk a tankönyveket
C. szobrozó anyukák D. örökíthetik a hatalmukat

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

A. mese randi cipel B. nemesi perc hidal
C. pech ismered inal D. limai peches rend

8. Keresd a kakukktojást! Melyik szótagpár nincs
benne annak a dolognak a nevében, amivé a
fõszereplõ egy kutyát tud változtatni?

A. ked-li B. no-ked
C. ked-ho D. li-ho

9. Tedd sorrendbe az eseményeket!

a. az anyakönyvvezetõ elvarázslása,
b. Verbéna születése        c. az apa névadása

A. abc         B. bca         C. bac         D. cab

10. Melyik a kakukktojás?
(kulcsszó: közintézmény)

A. kórház B. iskola
C. anyakönyvi hivatal D. vár
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1. az … titok 2. … vár
3. Verbéna eredeti neve.
4. Ilyen a seprûnyél.
5. Innen szállíttat ház-
hoz a fõszereplõ rende-
lés nélkül. 6. Ilyen va-
rázsló is van.


