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I. FELADAT: SZEMTŐL SZEMBE

a)  Töltsd ki a táblázat hiányzó részeit!

KÉRDÉSEK GERARD JASPER
Melyik nép királya? Salmadorok Mordenek
Farkasa neve Forsan Sratok
Farkasa színe Ezüstszürke Fehér
Ruházata a csata napján Ezeket a ruhákat valamikor Waldis, az első 

farkaslovas is hordta: kemény, vastag szar-
vasbőr ing, alatta egy hosszú ujjú póló, lá-
bán egy hosszúszárú nadrág

Elegáns, állati bőrből készült ruha, a kabát  
nyakrésze rókaprémből készült, ami mögött 
a nyak jobb és bal oldalán egy-egy tőr ta-
lálható

A két farkaslovas jelleme Megpróbál békét kötni a Mordenekkel, 
mégha nem is ért egyet Jasperrel, mégis 
türtőztetni tudja magát, bátor, nem fél a 
csatában, a nyakában található fehérarany 
gyűrű védelméért mindent megtesz, hősie-
sen harcol, nem panaszkodik, a nagy fájdal-
mat összeszorított foggal tűri

A megtestesült gonosz: nem sokat törődik 
magával, erre utal a kócos haja és ijesztően 
komor arca, vad és elállatiasodott, senki-
re sem hallgat, lenézi, gyűlöli az ellenfelet, 
mindig harcolni, gyilkolni akar. A csaták-
ban megszállott, nagyon erős, vérbeli har-
cos, de egyáltalán nem bírja elviselni a si-
kertelenséget.

b)  A csata hevében Gerard egy fontos információt tud meg Jaspertől. Ez az információ hatással lesz a 13 fi ú későbbi 
sorsára. Hogy hangzott ez a mondat Jasper szájából?

„Először azt hittem, te is a kastélyból szöktél meg, de ahhoz nem vagy elég jó.”
 
c)  A két fi ú kemény csatát vívott egymással. Gerard ereje megcsappant, úgyhogy térdére támaszkodva, nagyokat fújtat-

va próbálta visszanyerni erejét. Erőfölényét Jasper mégsem használta ki, miért?

Forsan és Sratok csatája miatt. Jasper, mikor meghalt Sratok, fájdalmában hozzá futott.

d)  Mordenek részéről ravasz húzás volt, hogy míg a Salmadorok a harcra összpontosítottak, halálos ölelésbe zárták 
őket. Hogyan sikerült mégis megmenekülnie Gerard népének? 

A helyzet teljesen kilátástalan volt, ám egyszerre csak megjelentek a Salmadorok szövetségesei, a Keleti Barátok, a 
szürke farkasok, akik segítségével legyőzték a Mordeneket.

II. FELADAT: TITKOSÍRÁS

A)   a) Gerard Montes
  b) fájdalom
  c) szeretet

ROVATVEZETŐ: TÓTH MÓNIKA, 93011 TOPOĽNÍKY, CHLADNÁ 84, katedra.irodalom@gmail.com

KATEDRA IRODALOMVERSENY AZONOSÍTÓ SZÁM: 2022004

A II. KATEGÓRIA 3. FORDULÓJÁNAK MEGOLDÁSAI

KATEDRA-VERSENYA KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra Polgári Társulás



B) ÖSSZEFÜGGÉSEK

Gerard a medvetámadás során súlyosan megsérült. Grant, a Salmadorok gyógyítója, mindent megtett, hogy meggyógyít-
sa, de a hegek megmaradtak, sőt később több alkalommal éles fájdalom nyilallt a sebbe. 

Végül Trod magyarázta el, hogy ez miért is történik. Ezeket a fájdalmakat a szeretet köti össze, ami a farkas és lovasa 
láthatatlan kötelékéből teremtődik, azáltal, hogy Gerard és Forsan innentől kezdve elválaszthatatlanok egymás számára. 
Amikor Gerard arra gondol, hogy el kell válnia a farkasától, mindig megfájdul a sebhelye.

C) IGAZSÁG PILLANATA

Trod mondja el Gerardnak az igazságot. A barlang végén, egy széles sziklapárkányon, Trod erkélyén történik ez a beszél-
getés. 

III. FELADAT: IDŐVONAL

a) Végre beköszöntött a tavasz, és Gerard végre visszatért a táborba. 

A helyes időrend:
1. Gerard visszatér a táborba.
2. A hosszú tél után végre beköszöntött a tavasz.

b) Gianluca és Hans összeveszett, majd elértek a Nagy Mező szélére, s ekkor eléjük tárult a lenyűgöző palota látványa.

A helyes időrend:
1. Elérnek a Nagy Mező Szélére.
2. Másnap reggel Gianluca és Hans összeveszik.
3. Este eléjük tárul a lenyűgöző palota látványa.

c)  Craston lovag elkezdi a fi úk nindzsákká való kiképzését, majd Curamoto tudatta a 13 fi úval, hogy ők a jövő reménysé-
gei, végül egy akadálypálya vár a Páratlanokra.

A helyes időrend:
1. Curamoto tudatja a 13 fi úval, hogy ők a jövő reménységei, vagyis a Páratlanok.
2. Craston lovag elkezdi a fi úk nindzsákká való kiképzését.
3. A Páratlanokra egy akadálypálya vár, ami három különböző szobából áll.

d)  Az akadálypályán nehéz feladatok vártak a fi úkra: elsőként az akna fölött elhelyezett kulcsot kellett megszerezniük, 
majd a szavannán kellett megküzdeniük a vérszomjas oroszlánokkal, végül cápatámadást kellett túlélniük. 

A helyes időrend:
1. Először a szavannán kellett megküzdeniük a vérszomjas oroszlánokkal.
2. Utána cápatámadást kellett túlélniük.
3. Végül az akna fölött elhelyezett kulcsot kellett megszerezniük.

e)  A fi úk kiképzése elkezdődött: kora reggel harcművészetek-óra volt Craston lovaggal, ezt követte Gregory történelem- 
stratégia-harcászati órája, végül Angelina Rose a kémkedés tudományába vezette be tanítványait.

A helyes időrend:
1. A fi úk kiképzése elkezdődött: kora reggel Gregory történelemstratégia-harcászati órája volt.
2. Ezután Angelina Rose a kémkedés tudományába vezette be tanítványait.
3. Végül harcművészetek-óra volt Craston lovaggal.
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Idővonal: 

__________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         
A fi úk 
elértek 
a Nagy 
Mező 

szélére.

A mezőn 
áthaladva 

Gianluca és 
Hans 

összeveszett.

Már lement a 
nap, amikor 

eléjük tárult a 
lenyűgöző 

palota 
látványa.

Az akadálypályán 
nehéz feladatok 
vártak a fi úkra: 

elsőként szavannán 
kellett megküzde-
niük a vérszomjas 

oroszlánokkal.

A második 
akadály-
pályán 

cápatáma-
dást kellett 
túlélniük.

A harmadik 
akadálypályán 

egy akna 
fölött 

elhelyezett 
kulcsot kellett 

megszerezniük.

Craston 
lovag harc-

művészetek-
órát tartott a 

fi úknak.

Gerard végre 
visszatért 
a táborba.

Végre bekö-
szöntött 
a tavasz.

Curamoto tu-
datta a 13 fi úval, 
hogy ők a jövő 
reménységei.

Craston lovag 
elkezdi a fi úk 

nindzsákká való 
kiképzését.

A páratlanokra 
végül egy aka-
dálypálya vár. 

A fi úk kiképzése 
elkezdődött: kora 

reggel Gregory 
történelem–

stratégia–
harcászati órát 

tartott.
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