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CSAPAT NEVE: 

 

FRANK MÁRTON: PÁRATLANOK 

I .RÉSZ 

A VILÁG PEREMÉN 

FARKASKALAND 

 

A regényben a főszereplő, Gerard és a farkasok sorsa szorosan összefonódik. A farkasok, akárcsak az emberek, külön-

bözőek. Vannak közöttük gonosz, kapzsi aljas példányok, de bátor, hűséges és becsületes farkasok is. Az alábbi feladatsor-

ban ezt a témakört járjuk körül. 

I. feladat : Pótoljátok a táblázat hiányzó részeit!  

FARKAS 

NEVE 

M   MELYIK FALKÁ- 

       HOZ TARTOZIK?  

BUNDÁJÁ-

NAK, SZÍNE 

RANGJA  

KÜLÖNLEGES KÉ-

PESSÉGE 

HOGYAN KAPCSOLHATÓ GERARD-HOZ, 

A FŐSZEREPLŐHÖZ? 

Arselar Salmadorok 

 

Fekete bunda 

 

Salmadorok ura 

(falkavezér) 

Rátámadt Gerard-ra, meg akarta ölni, de Gerard 

végzett vele. Ő volt a Salmadorok vezére, az ő sze-

gycsontja és az obszidiánpenge tőrré forrt össze. 



Forsan Salmadorok  Ezüstszürke 

bunda 

 

A Tanács tagja Gerard farkasa, ő kereste meg a fiút, majd mentette 

meg a medvétől. Forsant a cort választotta Gerard 

mellé. 

Trod Salmadorok Fekete farkas, 

ősz szálakkal 

 

Mester Gerard tőle tudja meg, hogy farkaslovas. Ő ismer-

teti meg a Salmadorok történetével 

 Trod képezi ki a fiút farkaslovassá 

 

Grant  Salmadorok Világos- 

szürke bunda 

Salmadorok helytar-

tója  

Gyógyító: bármilyen 

sebet képes begyógyí-

tani 

 

Ő gyógyítja be Gerard sebeit, melyet a medve ejtett 

rajta 

 

Raúl Salmadorok Szürkés -

barna, homlo-

kán fehér folt 

Tanács tagja Szüleit emberek ölték meg, ezért bizalmatlan a fiú-

val 

Mirandt Salmadorok Karcsú, 

szürke  

nőstényfarkas 

Megérzi az emberi je-

lenlétet 

Bízik a fiúban, abban,hogy képes legyőzni a Mor-

deneket 

 

Sratok Mordenek Hófehér bunda  Jasper farkasa – a csatában Gerard Jasper ellen, 

Forsan Sratok ellen harcol.  

 



Rasgoma Keleti Barátok Szürke bundás Keleti Barátok  

királya 

Csapatával megmentette Gerard-t a Mordenek el-

leni csatában 

 

 

 Pontozás: Minden helyes válasz 1 pont. Amennyiben a válasz jó, de nem pontos, fél pont! 

                  Hogyan kapcsolható Gerard-hoz? - itt csak azokat a válaszokat fogadjuk el, ami ténylegesen a fiúhoz köthető. 

                 Pl. Mirandt Grant párja.-----ezért nem jár pont, mert nem a kérdésre válaszol 

                   

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 


