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I. FELADAT: KULCSMONDATOK

a) Az igazság az, ha valakinek van hite, az sosincs egyedül.
KI MONDTA? – GIANLUCA
KINEK/KIKNEK MONDTA? – BRUCE-NAK (HANS és GERARD is hallotta)
MIÉRT HANGZOTT EL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS? – Bruce csalódottan tért vissza a felderítésből, egyetlen lábnyomra 
sem lelt. Kijelentette: Egyedül vagyunk! Erre reagált Gianluca a fenti mondattal. Gianluca mélyen vallásos fi ú volt, sze-
rinte Isten nem hagyta őket magukra. Tehát, akinek van hite, az sosincs egyedül.

b) Büszkének kell lenned arra, aki vagy, mert különleges vagy!
KI MONDTA? – TROD
KINEK/KIKNEK MONDTA? – GERARD-NAK
MIÉRT HANGZOTT EL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS? – Gerard mikor meglátta a testét csúfító fehér hegeket, nagyon meg-
ijedt. Erre mondta neki Trod, hogy különleges, a hegek hozzá tartoznak, ezektől lett az, aki. Ő egy különleges ember, 
aki rendkívüli adottságokkal rendelkezik, átlag feletti erő lakozik benne, képes beszélni a farkasok nyelvén. Hasonlít az 
elődeihez, a farkaslovasokhoz.

c) Az önzésnek kebelbarátja a gyávaság, a gyávaság ikertestvére pedig a félelem.
KI MONDTA? – TROD
KINEK/KIKNEK MONDTA? – GERARD-NAK
MIÉRT HANGZOTT EL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS? – Arselarról szól ez a tételmondat. Arselar félt az emberektől. Attól 
félt, hogy akad olyan ember, aki legyőzi őt és a helyére lép. Ezért gyűlölte az embereket, s elhatározta, hogy mindenkit 
megöl a közelben, akiből farkaslovas lehet. Őt ölte meg Gerard, s így a helyébe lépve a Salamandorok királyává vált.

d) E mocskos faj beteg ivadékára akarjátok bízni népünket?
KI MONDTA? – RAÚL
KINEK/KIKNEK MONDTA? – GERARD-NAK, FORSANNAK ÉS A  FARKASOKNAK
MIÉRT HANGZOTT EL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS? – Raúl szüleit kiskorában megölték az emberek, ezért nem hisz 
Gerard-ban. Hitványnak, bűnösnek, gonosznak, alattomosnak tartja őt is. Szerinte a fi ú csak halált hozhat rájuk. 

e) Vissza kellene mennem hozzájuk.
KI MONDTA? – GERARD
KINEK/KIKNEK MONDTA? – CSAK MAGÁBAN GONDOLTA MINDEZT
MIÉRT HANGZOTT EL AZ ALÁBBI ÁLLÍTÁS? – Ez a gondolat kétszer is megfordult Gerard agyában.
• Először akkor gondolt erre, amikor Forsannal egy magaslaton álltak, és arra felé tekintett, ahol a barátai élhetnek.
•  Másodszor akkor gondolta ezt, mikor megfogalmazódott benne, hogy barátai biztosan halottnak hiszik. Nem tudta, 

hogyan magyarázhatná meg nekik, miért volt ilyen sokáig távol.

II. FELADAT: KERESD A PÁRJÁT

1. – b) sebláz – Gerard
•  Gerard úgy érezte, mintha égne a teste. Tűz van! Oltsátok már el! Égek! – kiáltotta. Erre Makamura, a japán fi ú, meg-

állapította, hogy sebláza van.
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2. – e) ülésrend – Mercedes
•  Gerard a Saint Sulpice iskolába járt, ahol az osztályfőnöke Mercedesre bízta az ülésrendet. Mercedes úgy intézte, hogy 

Gerard ne kerülhessen Helen mellé.

3. – d) szegycsont – Arselar 
•  Arselar volt az a farkas, akivel Gerard az életéért küzdött. Arselar szinte halálos sérüléseket okozott Gerard-nak, ő 

pedig az obszidiánpengével leszúrta a farkast. Később a fi út egy megmagyarázhatatlan erő a farkas holttestéhez vitte, 
kitépte az állat szegycsontját, ami összeforrt az obszidiánpengével.

4. – f) Mordenek lovasa Jasper 
•  A gyilkolásban leli örömét, évek óta a farkasok között él, nem találkozott, beszélt a saját fajtájával már réges-rég, elál-

latiasodott.

5. – c) ima, hit – Gianluca
• Gianluca mélyen vallásos, hívő volt, mindennap imádkozott.

6. – g) Grant a gyógyító
•   Gerard-t megsebesítette a medve, halálos sérülést szenvedett. A Salamandorok földjén azonban Grant, a farkasok 

gyógyítója megmentette az életét.

7. – h) Trod – mester 
•  Ő lesz Gerard mestere. Trod az, aki hisz abban, hogy a szeretet által megmenthető Jasper, az elvadult farkaslovas, mert 

a gonoszság gonoszsággal nem győzhető le, ezért arra biztatja Gerard-t, beszéljen vele a harc előtt, s kössön vele békét.

8. – a) Láthatatlan erő – furulya
• A Láthatatlanok emberek nagyon erősek, még a mordenek is félnek tőlük; állítólag képesek láthatatlanná válni.
•  A furulya keletkezése egy láthatatlan erőnek köszönhető, amely arra ösztökélte Tányát, hogy az általa megölt 

Salmórok urának kitépje a szegycsontját. A furulya létrejöttét a farkasok láthatatlanul, hangtalanul is megérezték.

III. FELADAT: KERESZTREJTVÉNY

a) Megfejtés: LÁTHATATLANOK

b) Hogyan kapcsolódik a megfejtett szó a regényhez?
A Láthatatlanokról először Forsan beszélt Gerardnak. A Láthatatlanok Forsan szerint nagyon veszélyes alakok, úgy 
hírlik, hogy képesek láthatatlanná válni. Nagyon erősek lehetnek, mert még a Mordenek sem merik megtámadni 
őket.
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