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I. FELADAT: SZERELEM

a)  „Te pedig használd a fésűt, mert úgy nézel ki, mint egy kutya!”

Miért, milyen körülmények között hangzott el az alábbi mondat?

Gerard leült a lány mellé, bemutatkozott, de Helent ez   hidegen hagyta. Megkérdezte a fi útól, ki engedte, hogy mellé üljön. 
Gerard csalódott, nagyképűnek tartotta a lányt, aki lenézi őt. Helen folyamatosan a tollát kattogtatta, dolgait szétszórta a 
padon, még Gerard térfelére is jutott belőlük. Mindez nagyon idegesítette a fi út, ezért szóvá tette a lánynak, aki bosszúsan 
odavágta neki, hogy használhatna fésűt, mert úgy néz ki, mint valami kutya. 

 
b)  „Minek kutakodsz utánam, mi?”

Miért, milyen körülmények között hangzott el az alábbi mondat?

Másnap reggel, miután Gerard kivette Helen gyűrűjét a kukából, magával vitte az iskolába. Egy belső hang azt súgta 
neki, adja vissza a gyűrűt a lánynak. Leült a lány mellé, majd az asztalra tette a gyűrűt azzal, hogy Helen biztosan elvesz-
tette. A lány először nem is tudatosította, mit tett elé Gerard. Amikor felismerte a gyűrűt, a fi ú azt hitte a lány megüti, 
olyan hirtelen csapott le a gyűrűre. A lány szúrós, smaragdszínű szemmel nézett Gerardra. Számonkérte tőle, hogy 
miért követte, miért kutat utána.

c)  „Az én anyám meghalt, maga undok, vén szipirtyó!”

Miért, milyen körülmények között hangzott el az alábbi mondat?

Helen és Gerard kibékülésének másnapján a fi ú elfelejtette megcsinálni a házi feladatát, ezért a tanár szokásához híven 
szidalmazni kezdte őt, az arcába hajolt, a nyála Gerard arcába fröccsent. Ahogy hátrált, fejét beütötte a falba. Helen 
mindezek láttán annyira felbőszült, hogy ráordított a tanárra, hagyja békén a fi út. A tanár kislányának szólította Helent, 
aki ettől ismét kiakadt, és szikrázó szemmel közölte a tanárral, hogy az ő édesanyja meghalt. 

d)  „Megőrzöd ezt nekem? Visszajövök érte?”

Miért, milyen körülmények között hangzott el az alábbi mondat?

Helen és Gerard kibékülésük óta sülve-főve együtt voltak. Az iskolában azt pletykálták, hogy járnak, pedig ez nem 
volt igaz, Gerard nagy bánatára. Csodálta a lányt. Egy nap Helen vidámságát felváltotta a szomorúság. Leszegett fejjel, 
lemondóan közölte a fi úval, hogy apja úgy döntött, elköltöznek Amerikába, mivel szabadulni akar felesége emlékétől. 
Elérkezett a búcsú napja. S ekkor Helen odaadta a láncot Gerard- nak, s csak annyit mondott, visszajön érte.
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II. FELADAT: APRÓHIRDETÉS

Elveszett élőlények, tárgyak gazdájukat keresik. Vajon kihez tartozhatnak, ki lehet a tulajdonosuk? Segítenek a jeligék.

Miután megtaláltátok az apróhirdetésben keresett személyt, részletesen fejtsétek ki, hogyan kapcsolhatók össze a 
tárgyak és személyek, milyen szerepet játszanak a műben!

1. Gazdáját keresi egy szemétkukában landoló fehérarany gyűrű.
     Jelige: smaragdszem
            
Tulajdonos: Helen
KIFEJTÉS:
A gyűrűt maga Helen dobta ki a szemétkukába. Ennek Gerard is szemtanúja volt. Éppen akkor futott ki a házból a lány, 
és letépve nyakából a láncot a kukába hajította. A lánc a leány halott édesanyjáé volt, s Helen dühében dobta a kukába.

2. Szexi hálóing keresi szépséges gazdáját.
     Jelige: kócos, szőke haj
            
Tulajdonos: Angeline Rose
KIFEJTÉS:
Egy éjszaka Gerard Curamoto szobája felé tartott. A könyvtárban felmászva a polc tetejére egy szellőzőnyíláshoz jutott, 
ahonnan lepillantva egy szobát látott. A szobában egy franciaágyon szorosan egymás mellett Angelina és Craston feküd-
tek. Angelina szexi hálóinget viselt, szőke haja kócosan omlott a vállára.

3. Vastag szarvasbőr ing keresi új tulajdonosát.
     Jelige: örökölt gúnya
            
Tulajdonos: Gerard
KIFEJTÉS:
A medvetámadás után Gerard egy barlangban ébredt fel. Nem tudta, hogy került oda. Trod tájékoztatta őt, hogy ő való-
jában farkaslovas, mivel megölte a Salmadorok zsarnokát, Arselart, és átvette a helyét. Mielőtt fürdőt vett volna, Trodtól 
tiszta ruhákat kapott, amelyeket Waldis, az első farkaslovas hordott.

4. Farkas, aki a holdnak adta a lelkét, szomorúan búcsúzik gazdájától.
     Jelige: fájdalom
            
Gazda: Tánya
KIFEJTÉS:
Trod mester elmesélte Gerardnak a Salmadorok létrejöttének történetét, amelyben nagy szerepet játszott Tánya. Neki volt 
egy Ilyensdorf nevű farkasa, aki nagyon közel állt a szívéhez, de meghalt. Tánya szomorúságában, fájdalmában otthagyta 
a Salmadorokat, és azóta nem tudni felőle semmit. Trod elmondása szerint olyan nagy volt a fájdalma farkasa elvesztése 
miatt, hogy valószínűleg már az ő lelke is a hold ezüst birodalmába költözött.

5. Egy véres kés keresi birtokosát.
     Jelige: családon belüli erőszak
            
Tulajdonos: Tánya

KIFEJTÉS:
Tánya apja iszákos volt, aki élősködött családja felett. Úgy bánt velük, mintha a szolgái lettek volna. Gyakran bántalmazta 
Tányát és anyját. Veszélyes környéken éltek, ezért Tánya kést hordott magánál, és igyekezett mindig sötétedés előtt haza-
érni. Egyszer azonban túlságosan későn indult haza, besötétedett. Útja annál a kocsmánál vezetett el, amelyikben az apja 
italozott. Meglátta a lányát, részegen nekirontott, ütötte-verte. A lány kétségbeesésében, hogy meg fog halni, elővette a 
kést, s apjába szúrta, aki holtan esett össze.
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6. Csintalan, kék szemű apró lények keresik szerető szüleiket.
     Jelige: vidámság
            
Szülők: Grant és Mirandt
KIFEJTÉS:
Az ebéd utáni órákban Mirandt Granttal összebújva aludt.  A párnak kicsinyei is voltak. Három csintalan, kék szemű, 
szürke farkaskölyök, akik szüleik körül önfeledten hancúroztak, hempergőztek az aranyló mohatengerben. Úgy tűnt, 
fáradhatatlanok. Derűjük, vidámságuk jókedvre derítette Gerardot is. 

7. Elegáns, állati bőrből készült, rókaprémes kabát keresi gazdáját.
     Jelige: komor, színtelen arc
            
Tulajdonos: Jasper
KIFEJTÉS:
 A Mordenek vezére Jasper. Jasper komor, színtelen arccal megindult Gerard felé. Kócos, barna haja volt. Elegáns, állati 
bőrből készült ruhát viselt: a kabátja nyakpréme rókaprémből készült.

8. A térkép, mely segít eligazodni a vadonban, keresi régi és új gazdáját.
     Jelige: szarvasbőr batyu
            
Tulajdonos: szarvasbőr batyu
KIFEJTÉS:
A szarvasbőr batyu eredeti tulajdonosa Tánya volt. A batyu jelenleg Trodnál volt, aki a barlangjában tornyosuló kacatok 
közül szedte elő. A batyuban Tánya térképe lapult, amelyen minden egyes hegy, domb, folyó és patak szerepelt. Ezt a 
térképet adta át a mester Gerardnak, aki megköszönte szívességét. A térkép segítségével a fi ú el fog jutni a Láthatatlanok-
hoz, az arctalan emberekhez, akik segíthetnek nekik a hazajutásban. A mester fi gyelmeztette Gerardot, hogy felejtse el a 
farkasokat, mert csak a feledés enyhítheti fájdalmát.

9. Fürge ostor keresi erőskezű, kegyetlen tulajdonosát.
     Jelige: Fogadd el a kínt!
            
Tulajdonos: Craston lovag
KIFEJTÉS:
A fi úk Craston lovag harcművészetek- óráján ismerkedtek a nindzsák harci tudományával. Miközben a fekvőtámaszokat 
végezték, Craston egy ostorral ütötte őket. A fi úk a kíntól, a fájdalomtól ordítottak. Ütések közben a lovag beszélt a fi úk-
hoz, hogy még nem nindzsák, mert az igazi nindzsák elfogadják a kínt.
 

10. Egy bot keresi hűséges gazdáját.
        Jelige: járulékos veszteség
            
Tulajdonos: Gregory
KIFEJTÉS:
Gregory, amikor ő nindzsajelölt volt, egyetlenegyszer késett az óráról, ezért három napon át kínozták. Soha többé nem 
késett. Egy fehérarany érmét húzott elő az ingzsebéből, amely bizonyítja hűségét a nindzsák és Curamoto iránt. Ekkor 
Hans megkérdezte tőle, mi történt a lábával. Gregory szerint ez csupán járulékos veszteség, a hűség ára.

III. FELADAT: A VÉGÉRE MINDEN KIDERÜL

1. Egy bűnszervezet kezdi átvenni az irányítást a világ felett, úgy, hogy a világ arról semmit sem tud.

Ki mondta? Sao Curamoto
Kinek/ kiknek mondta? A fi úknak
Miért hangzott el az alábbi mondat?
Miután a fi úk a kastélyba érkeztek, másnap reggel Curamoto magához hívatta őket, s Makamura segítségével közölte 
velük, hogy ők 13-an a kiválasztottak, Páratlanok, mivel a legjobban írták meg a Tesztet az egész világon. Felvilágosította 
őket, hogy a teszteket ők készítették, és ők rabolták el a fi úkat. A fi úk döbbenten hallgatták őt, nem akartak hinni neki, 
ezért Curamoto elmagyarázta nekik, hogy egy bűnszervezet veszi át a világ irányítását. Az emberek erről semmit sem 
tudnak. 
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2.  Köpök rád vénember, nekem egy mocskos sárga nem parancsol. Rágcsáld csak az ivópálcikádat, te rizszabáló 
féreg!

Ki mondta? Andrej
Kinek/ kiknek mondta? Curamotonak
Miért hangzott el az alábbi mondat?
Az orosz Andrejnek nagyon nem tetszettek Curamoto szavai, amikor arról beszélt a fi úknak, hogy olyan képességekkel 
rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy segítsenek megmenteni a világot. Andrej szerint ők az elrablóik, 
ezért nem kellene nekik segíteni.

3. Az álmotok megvalósítása még messze van, de a mi segítségünkkel el fogjátok érni!

Ki mondta? Curamoto
Kinek/ kiknek mondta? fi úknak
Miért hangzott el az alábbi mondat?
Miután a fi úk legyőzték az akadálypálya nehézségeit, Curamoto elégedetten közölte velük, hogy sikeresen teljesítették a 
három részből álló próbasorozatot. Eddig csupán álmodoztak arról, hogy egy napon naggyá válnak, és a világ megismeri 
őket. S most Curamoto szerint lehetőségük lesz rá, hogy álmaikat valóra váltsák, de ehhez szükségük van Curamotora és 
társaira.

4. A nindzsa képes legyőzni a félelmeit, képes leküzdeni a fáradtságot, és képes elfogadni a kínt!

Ki mondta? Craston lovag
Kinek/ kiknek mondta? fi úknak
Miért hangzott el az alábbi mondat?
A fi úk elérkeztek Craston lovag harcművészetek órájára. Óra előtt speciális fekete egyenruhát öltöttek, lábukra pedig 
kemény zoknit húztak. Az óra fekvőtámasszal kezdődött. Közben Craston arról beszélt nekik, hogy eddig ártalmatlan lé-
nyekkel, kivetülésekkel kellett harcolniuk. Nem tudják milyen az igazi ellenség. Nem ismerik a fájdalmat sem. Amíg nem 
tudnak uralkodni önmaguk felett, addig nem tudhatják, mit jelent nindzsává válni. A lovag beszéd közben ostorral hol az 
egyik, hol a másik fi út ütötte, akik a kíntól, a fájdalomtól felordítottak. Craston szerint egy nindzsa sosem adja fel, nem 
lehet megtörni, mert a nindzsa büszkén szenved. A kín szembe állítja az embert önmagával, a kín felszabadít. Váljanak 
eggyé a kínnal, hogy megszülethessen az új, erős énjük, ami mindent kibír.

5. Én tanítottalak, kedvesem, engem te nem verhetsz át.

Ki mondta? Angelina
Kinek/ kiknek mondta? Hansnak
Miért hangzott el az alábbi mondat?
A fi úknak sikerült szabaddá tenni az utat a repülőgéphez. A nagy munka közepette észre sem vették, hogy valaki követi 
őket. Gerard ugyan az Angyalok terménél észlelt bizonyos hangokat, de megnyugtatta magát, hogy senki nem követi 
őket. Pedig innentől Angelina észrevétlenül a sarkukban volt. Meg is jelent egyik kezében lámpást, másikban pedig kardot 
tartva. Közölte a fi úkkal, hogy nem fogja megakadályozni a szökésüket, de ő is el akar innen menni. Alkut ajánlott nekik. 
Ha odaadják neki a repülőgép kulcsát, akkor mindenki sértetlenül távozhat. Ha viszont nem, mindenki pórul jár. Hans 
közölte vele, hogy nekik semmilyen kulcsuk sincs. Ekkor vágta oda Angelina dühösen Hansnak a mondatot. 
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