
Idődetektívek. Összeesküvés a Holtak Városában
Ebben a feladatsorban Fabian Lenk: Összeesküvés a 
Holtak Városában (Idődetektívek-sorozat) című könyvéhez 
kapcsolódóan találtok feladványokat. A kötetet Almud 
Kunert illusztrálta, és a Scolar Kiadó adta ki 2009-ben.

Úgy tűnt, mintha egy álom hullámain siklanának a végte-
len éjszakán keresztül. Amikor újra levegőt mertek venni, 

észrevették, hogy minden megváltozott körülöttük. Már nem az idő-térben voltak. 
Szokatlan meleget éreztek. Homok simogatta meztelen talpukat.
– Hol… hol vagyunk? – kérdezte akadozva Leon.
– Valahol, ahol csodás meleg van – felelte Kim.
Magasan fölöttük csillagok ragyogtak. Éjszaka volt, de nem tudták volna megmon-
dani, hány óra lehet.
Kim megfordult. Egy óriási datolyapálma magasodott mögötte. – Úgy érzem, mintha 
egyenesen ebből a pálmából léptünk volna elő – mondta Kim halkan. – Hogyan
lehetséges ez?
– Fogalmam sincs – felelte Julian. – Ez az idő-tér titka marad. De jegyezzük meg 
jól ezt a pálmát… a visszaút miatt! Nézzétek, egy düledező ház áll mellette. És ott 
egy gémeskúthoz hasonló kút. – Julian tárolta az adatokat az emlékezetében. Aztán 
mosoly suhant át az arcán. – Mindenesetre úgy tűnik, hogy sikerült az időutazás. 
Tudtam, hogy Reginald nagyapa nem csak kitalálta ezt a dolgot!
– Hé, fiúk, irtó jól néztek ki! Mint két Tarzan! – nevetett Kim. Leon és Julian ugyanis 
csak ágyékkötőt viselt, így álldogáltak a halvány holdfényben.
– Te is egész jól festesz – jelentette ki Leon. Kim szorosan testhez simuló, vállpántos, 
fehér vászonruhát viselt.
– Úgy tűnik, tényleg Egyiptomba érkeztünk! – kiáltotta Julian lelkesen. – Legalábbis 
az ókori Egyiptomban ilyen ruhákat viseltek, láttam az egyik könyvben.

Név, osztály: . ...................................................................................................................
  Visszaküldési határidô: 2014. január 31.
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– Kész őrület – mondta Kim. – Mintha csak egy álomban lennénk! Halljátok ezt a 
hangos zúgást?
– Igen – mondta Julian. – Úgy hangzik, mintha egy folyó lenne. Valószínűleg a 
Nílus közelében vagyunk. Hiszen Théba a Nílus partján fekszik.
– És most? Hogyan tovább? – kérdezte Leon.
– Megkeressük Hatsepszut palotáját – mondta Kim, mintha ez lenne a legtermésze-
tesebb dolog a világon.

A trió elindult a folyó felé, és hamarosan 
elérték Théba kikötőjét. A hatalmas folyam 
ezüstösen csillogott a holdfényben. A par-
ton egymáshoz rögzített nádkötegekből 
készült halászbárkák pihentek, és hatalmas 
hálók száradtak. Fából ácsolt, rövid, lapos 
uszályok várták a következő vízre szállást. 
Mellettük egyszerű evezős csónakok rin-
gatóztak a vízen, valamint óriási vitorlás 
gályák. A kikötő körül számos italmérés 
állt, s ezekből lárma hallatszott ki. A kes-
keny sikátorokban nemigen jártak embe-
rek. Csak két férfi dülöngélt el mellettük 
egymásba karolva, akik valami szerelmes 
dalt gajdoltak.
– Azt hiszem, ez nem Théba legelőkelőbb 
negyede – állapította meg Leon, mert észrevett egy alakot, aki őket fürkészte.
– Nézzétek! – kiáltotta ebben a pillanatban Julian.
– Ott egy palota!
Valamivel a kikötő mögött egy nagy épület tornyosult, melyet magas falak vettek 
körül. A palotát ezernyi olajmécses világította meg, mint megannyi szikrázó csillag.
– Igen, ez lesz az… Hatsepszut palotája – suttogta Kim áhítattal. – Gyertek!

Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.
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Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

A következő feladatokat Benedek Elek: A csodaszarvas című mondájához kapcsolódó-
an állítottuk össze nektek. A mesét több népmesegyűjteményben is megtalálhatjátok, 
mi a Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág I. A csodaszarvas (Könyvértékesítő 
Vállalat – Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1988) című kötetből dolgoztunk.

1.  Ki írta a Rege a csodaszarvasról című művet? (Ha magadtól nem  
tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!)!

Megfejtés:  ..............................................................................................................................................................

2.  Magyarázd meg az alábbi szavakat! 

A. cseperedik:  ...............................................................................................................................................

B. pitymallat:  ..................................................................................................................................................

C. csatangol: ..................................................................................................................................................

D. róna:  .............................................................................................................................................................

3.   Ha a monda tartalma alapján új címet kellene adni neki, melyik lenne 
a legmegfelelőbb? Húzd alá!

A. Hunor és Magyar gyerekkora B. Hunor és Magyar halála

C. Hunor és Magyar felnőtté válása D. Hunor és Magyar születése

4.   Igaz vagy hamis? Írd az állítások mellé: I=igaz, H=hamis!

A. Hunornak volt egy fivére.

B. Magyar csapnivaló vadász volt.

C. Hunor és Magyar azért indult útnak, mert szülőföldjükön  
megfogyatkoztak a vadak.

D. Hunor és Magyar azért indultak útnak, mert feleséget szerettek 
volna találni maguknak.

5.  Készíts illusztrációt a mondához! Válaszd ki kedvenc jelenetedet, 
és rajzold le egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni neved, 
osztályod és iskolád!)
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Összesen: 42 p
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  Visszaküldési határidô: 2014. január 31.

4. OSZTÁLY/2,  2013–2014

1.   Kik a szövegrészlet szereplői? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

A. Leon, Kim, Reginald nagypapa

B. Leon, Kim, Julian, Tarzan

C. Leon, Kim, Julian

D. Leon, Kim, Julian, Hatsepszut

2.   Ki lehetett Hatsepszut? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  
(Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy 
az interneten!)

A. Ókori egyiptomi fáraó.

B. Középkori királynő.

C. Bizánci császárnő.

3.   Olvasd el figyelmesen a szöveget, és keresd meg, hogy a felsoroltak 
közül melyik lehet a kakukktojás, és karikázd be a betűjelét! 
Választásodat indokold is meg!

A. halászbárka       B. motorcsónak       C. evezős csónak       D. vitorlás gálya

Indoklás:  ............................................................................................................................................................

4.   A felsoroltak közül melyik az igaz állítás? Húzd alá!

A. A  szöveg szerint a gyerekek egy egyiptomi társasutazáson vettek részt.

B. A  szöveg szerint a gyerekek azt álmodták, hogy Egyiptomban vannak.

C. A szöveg szerint a gyerekek időutazáson estek át, a középkori Rómába 
jutottak.

D. A szöveg szerint a gyerekek időutazáson estek át, az ókori Egyiptomba 
jutottak.
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5.   Az alábbi címek közül válaszd ki azt, amelyikben szintén szó van 
időutazásról, és karikázd be a betűjelét! Ha magadtól nem tudod a 
választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! 

A. Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

B. Berg Judit: Rumini

C. Tasnádi István – Jeli Viktória – Gimesi Dóra: Időfutár. A körző titka

D. Jeff Kinney: Egy ropi naplója. Kutya egy idő

6.   Karikázd be az igaz válaszok betűjelét! Ha ügyes voltál, a végén 
megtudod, mi Hatsepszut kedvenc állata! 

1. Miből jöttek rá a gyerekek, hogy az ókori Egyiptomban vannak?
     m.  Az öltözékükből.               k.  Az időkapu jelezte nekik.

2. Melyik folyó közelébe érkeztek meg?
     a.  A Nílus.               ty. A Duna.

3. Mit szerettek volna megkeresni?
     z. Hatsepszut koronáját.               cs. Hatsepszut palotáját.

4. Miért gondolták azt, hogy ez nem Théba legelőkelőbb negyede?
     e. Nagyon szegényes házakat láttak.
     k. A könyéken sok italmérés volt, az utcákon ittas alakok járkáltak.

5. Melyik napszakban érkeztek meg a gyerekek Egyiptomba?
     a. Éjszaka.               u. Délelőtt.

Megfejtés:  ..............................................................................................................................................................

7.   Mit gondolsz, mi lehetett a történet előzménye? Hogyan és miért 
kerültek oda a gyerekek? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  
(A helyes válasz nincs megadva a szemelvényben, de a szöveg alapján 
ki tudod következtetni!) 

A. A gyerekek rosszul viselkedtek az iskolában, ezért büntetésből egy 
boszorkány visszavarázsolta őket a múltba.

B. A gyerekeket egy gonosz rabló ejtette fogságba, aki épített egy időgépet, 
és visszaküldte őket az ókori Egyiptomba, hogy szerezzék meg neki 
Hatsepszut kincseit.

C. A gyerekek az iskolai leckéjük miatt szerettek volna többet megtudni 
az ókori Egyiptomról és Hatsepszutról, és Julian nagypapájának titkos 
leveléből megtudták, hogyan tudnak visszautazni a múltba.

8.   Mondatkereső. Keresünk egy mondatot a szövegből, kérlek, segíts 
megtalálni!

Tudjuk róla, hogy:

A. Hét szóból áll.

B. Kijelentő mondat.

C. Az előtte levő kijelentő mondat azt jelenti: Julian arca felderült.

D.
Az utána levő felkiáltó mondat azt jelenti, hogy Julian biztos volt benne, 
hogy az egyik férfi rokona igazat beszélt neki.

Melyik ez a mondat?:  ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

9.   Képzeld el, hogy a pálmafa mögött bújsz meg, miközben a gyerekek 
megérkeznek. Írd le 4-5 mondatban, mit láttál! 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

10.   Fejtsd meg a titkosírást, és megtudhatod, miféle titokzatos dolognak 
lehettek tanúi a gyerekek Egyiptomban!                                  

r  Y  Y  U  e  e  Y  n  V  m  e  Y

Megfejtés:  ...............................................................................................................................................................
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