LEGYÉL TE IS KÖLYÖKOLVASÓ! – 2017-2018
Bíró Szabolcs: Elveszett csillagok – Egy kalandos egri nyár
1. KEZDET ÉS VÉG
Egy izgalmas egri kalandba csöppentek azok a játszótársaink, akik Bíró Szabolcs könyvét
választották ebben a fordulóban. Ha figyelmesen olvastátok a történetet, biztosan nem lesz
nehéz párba állítani a fejezetek első és utolsó mondatainak töredékeit!
A fejezetkezdő mondatok részletei:
1.

lépdelt a szemétkuka felé

2.

együtt keltek a nappal

3.

mintha második otthona lenne

4.

a vár északi kapujánál várta

5.

úgy érezte, elfogyott a levegő

6.

igyekeztek mihamarabb hazaérni

7.

nem csak afféle légből kapott füllentés volt

8.

csóválta a fejét félig mérgesen

9.

életük egyik legkellemetlenebb félórája

10. már másnap megérkezett Egerbe
A fejezetzáró mondatok részletei – kakukktojásokkal:
A

a dárdáját beleszúrta a malomkő közepébe

B

folytathatjuk a rejtvényfejtést

C

hallgatta, hogyan dörög az ágyú Eger felől

D

hosszú évekre bebetonozta a férfit

E

ideje felfedezni a Török Fürdőt

F

múlt héten temettük

G

néhány perc múlva egy karnyi vastag rúddal tért vissza

H

nem ismersz véletlenül valakit

I

Nevemről rosszat nem hallhattál soha

J

ott függött mind a kettőnél a zsebkés

K

a patakban egy férfi fürdik

L

senkinek sem fogsz beszélni róla

M

úgy érezte, hogy csupán álmodik

N

végül megtalálták a keresett oldalt

O

visszautasította a taxit és a kebabot
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2. KI MONDTA?
Az alábbi idézetek is az Elveszett csillagok c. könyvből válogattuk. Vajon emlékeztek,
melyik szereplőhöz kapcsolódnak ezek a mondatok?

a)

Csak egy baj van az írásaiddal. Mindegyikből hiányzik a saját sztori. Nincsenek
igazi történeteid. Amiket írsz, az csupa... parafrázis, érted? Olyan helyzetek,
amiket már olvastam valahol, kicsit másképp, más szereplőkkel. Csupa ismerős
alaphelyzet és hangulat.

b)

Szép kis iskola, mondhatom. A diákok mellett a tanárok is csendben tűrik, hogy
néhány ostoba kölyök folyamatosan terrorizáljon téged, és senki nem tesz semmit.

c)

Ez ugyan csak A5-ös méret, de háromszáz lap van benne, ez a borítás pedig,
biztosíthatlak róla, igazi bőr! Nézd a domborított gerincét, ez bizony kézműves
munka!

d)

Nem is tudod, mennyire hiányoztál! Nyöszörgő kis maszat voltál, amikor legutóbb
láttalak, most meg tessék: szinte kész férfi vagy!

e)

Annyiszor jössz, ahányszor csak akarsz, de az ingyen belépés maradjon kettőnk
között.

f)

g)

h)

Elképesztő tehetséged van a dologhoz. Másoknak hetekig tanítom ezeket az
alapállásokat, te meg mintha együtt születtél volna velük. Még pár hét, és olyan
cselvágásokat fogsz tudni, hogy mindenkinek leesik az álla!
A legfontosabb, hogy soha, de soha nem mehetsz a puskapor közelébe. A
tapasztaltabb vitéztársaid puskával is, ágyúval is fognak lőni, ami ellen semmi
kifogásom, de te az ilyesmit messzire kerülöd, rendben?
Ne haragudj, hogy elkéstem! Tegnap jó alaposan kifáradtam, és mire hazaértem,
valamiért a fél három rögzült az agyamban. A világért sem akartalak megváratni.
Mit szólsz, ha meghívlak egy fagyira?

i)

Semmi dísz, semmi fénykép, még egy kereszt se. A végrendelet szerint így akarta:
csak egy egyszerű feketemárvány tömb. Meg persze a felirat.

j)

Tessék, itt van! Az Agria folyóirat honlapja. Rajta az összes eddigi szám
archiválva, zsenikém!

k)

A tojás erőt ad, a kávé elmulasztja a fejfájásodat, a multivitamin meg a
zöldségekkel együtt kicsit rendbe rakja a közérzetedet. Jó étvágyat kívánok!

l)

Zalán Péter, te mától az én fiam vagy. Bármit szeretnél, hozzám mindig
fordulhatsz. Aki pedig kezet emel rád, annak velem gyűlik meg a baja.

3. KÉRDEZGETŐ
A kérdezgető játékhoz is Bíró Szabolcs könyvének ismeretére lesz szükségetek.
Szerkesszetek egy-egy kérdést az olvasottak alapján a megadott válaszokhoz!
a)

Csak a teste

d)

vonattal

b)

a múzeumigazgató

e)

zöld

c)

sebészeti osztályvezető
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4. EMLÉKEZETPRÓBA
A titkosírás ezúttal öt olyan kifejezést rejt, amelyekkel találkoztatok Bíró Szabolcs
könyvében. Írjatok mindegyikhez az olvasottak alapján rövid, lexikonszerű magyarázatot!
a)

C–P–S–L–Ő–TY–F–SZ–É–SZ / G–Ű–ZS–É–TY

b)

É–GY–S–Í / W–Í–TY–F–ZS–LY–P /–Ó–SZ–L–Ó–LY–Á

c)

I–Á–S–S–Z / Q–ÓTY–TY–É–S

d)

L–Ó–Q–D–Í–L / N–Á–S–CS–Í–Q–B–NY–Í–Á

e)

Q–Í–I–É–NY–P / Ó–S–Ó–T–LY–B–NY

Kulcs:
KÖLYÖKOLVASÓ = L–Ő–MŐ–L–Ó–LY–W–Á–SZ–Ö
5. IRODALMI TOTÓ
Az irodalmi totó készítése ezúttal a Kölyökolvasó-jelöltek feladata lesz. Állítsatok össze egy
hét kérdésből álló totószelvényt az olvasott mű alapján! Jelöljétek a helyes megoldásokat is!
6. SZÓGYŰJTÖGETŐ
Keressetek a megadott betűk felhasználásával a vízszintes sorokba egy-egy olyan értelmes
magyar szót, amely kapcsolódik az olvasottakhoz!
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7. KÉPES MESE
Beszéljétek meg, hogy a történet melyik része tetszett nektek a legjobban! Készítsetek egy
A/4 méretű illusztrációt erről a részről! Alkotásotoknak adjatok címet is!






Megfejtéseiteket a megoldólapon 2018. május 22-ig várjuk a következő címre:
Katona József Könyvtár – „Kölyökolvasó”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
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