
Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára
Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok 
könyvtára című kötetéhez kapcsolódóan találsz feladvá-
nyokat. A könyvet Pacskovszky Zsolt fordította, és a Móra 
Könyvkiadó adta ki, 2014-ben.

Tél volt. Este hat, és már sötét. A könyvtárból tartott hazafelé 
egy táska könyvvel. Egyszer sem szaporázta meg a lépteit, 
helyette egyszerűen befordult az utcácskákba, és igyekezett 
minél távolabb húzódni a kivilágított ablakoktól. Érezte a 
fenyegető veszélyt a háta mögött. Viktória reménykedett, hogy 
egy fiatal vámpír az, angol kém vagy kísértet.

De a kis Zsozsó volt.
– Zsozsó!
Dühében nem akarta elvenni a színes ceruzát a fiú torkától. Az utcai lámpa pislákolt felettük.
Zsozsó igazából nem volt kicsi, csak egy évvel fiatalabb nála. És egy év nagy idő. 
Örökkévalóság. Viktória számára, aki alig várta, hogy felnőjön, az idő vánszorgott. Így 
aztán, ha visszanézett arra az egy évre, ami közte és Zsozsó közt volt, akkor olyan érzése 
támadt, hogy a történelem előtti korba merül alá.
Zsozsó az utca végén lakott az anyjával, a Galagonya lakótelepen. Akár tél volt, akár nyár, 
hosszú-hosszú sálat viselt, úgy festett vele, mint a kis herceg: ugyanaz a kócos haj, csak 
fekete, még ennél a téli éjszakánál is feketébb.
Viktória számára Zsozsó örökre „a kis Zsozsó” marad, hiába jár most már a gimibe. Mert 
Zsozsó olyan páratlan könnyedséggel ugrott át osztályokat, mint a kislányok az ugrókötelet. 
A fiú három évvel járt előbbre nála. Pár esztendővel korábban hagyta le Viktóriát, amikor 
harmadik végén elkezdte a felső tagozatot, majd ötödik kellős közepén kecses mozdulattal 
továbbszökkent a hatodik osztályba. Olyan gyorsan történt, hogy mire Viktóriának feltűnt, 
ő is az osztályukba jár, szinte már ott sem volt. Akár a huzat.
– Mit akarsz tőlem, te senkiházi? – mondta. – Miért követtél?
Zsozsó megvárta, amíg elveszi a ceruzát a torkától.
– Nálad bujkál a három csejen? – kérdezte.
– Mi?!
– Azt hallottam, hogy már egy hónapja nálad bujkálnak.
Viktória szeme felcsillant. Fogalma sem volt róla, hogy Zsozsó miféle csejenekről beszél, de 
úgy érezte, a rejtély kéjes gyönyöre lüktet a szavakban.
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Viktória mindig is éles határvonalat tudott húzni képzeletvilága és a valódi élet közé. Sőt, 
azért találta olyan laposnak a valóságot, mert tisztában volt a kettő közötti különbséggel. 
Zsozsó mondata ezért olyan volt számára, mintha elektrosokk érte volna. Elképzelte, hogy 
indiánok lapulnak a ruhásszekrényében, és már azon töprengett, hogy mit válaszoljon, ha 
az anyja tudni akarja, hogyan kerültek madártollak a padlószőnyegre.
Viktória Zsozsó felé suttogta:
– Ki mondta ezt neked?
– Fáskertiné.
– Fáskertiné?
Jól ismerte Fáskertinét, ezt a nyugodt, vörös hajú asszonyt a szürkéskék kosztümjeivel 
és műanyag fülbevalóival, és nem vallott rá, hogy indiánok csempészésébe keveredjen. 
Viktória cseppet sem akarta kimutatni csodálkozását.
– Ó, a dög Fáskertiné! Leleplezett!
– Megígérte, hogy ha holnap szabadon engeded a három csejent – magyarázta Zsozsó 
–, akkor nem ütöd meg a bokád.
– Nem a bokámról van szó, hanem a skalpomról – mondta Viktória, és megmarkolta Zsozsó 
sálját. – Ha mások is megtudják, hogy otthon rejtegetem őket, akkor nekem végem. Kinek 
beszéltél erről?
– Senkinek. De Gajdolász Lea is keresi őket.
– Lea?
– Igen.
Kezdett őrületessé válni a beszélgetés.
Lea Viktória osztályába járt. Egész Szuszékoson ismerték, mert indult egy televíziós 
dalversenyen.
– Mit akar Lea az én indiánjaimtól? Csak nem az ostoba dalait akarja elénekelni nekik?
– Kiselőadást kell tartania.
Viktória erre már elengedte a kis Zsozsót. Utálta Gajdolász Leát, meg azt, ahogy a haját 
simogatta, mint aki a saját uszkárjának hiszi magát, de mi tagadás, az ötlet nem volt rossz…
Viktória lehunyta a szemét, és elképzelte a lányt, amint három harci díszbe öltözött csejennel 
a sarkában lép be az osztályba, hogy kiselőadást tartson. Ujjait az öltözék rojtjai közé 
csúsztatja, körbead egy csatabárdot. A csejenek mondanak pár szót a nyelvükön. Végül 
rövid körtáncot lejtenek a történelemtanár körül.

Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon.
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1.  Keresd meg az igaz mondatot az állítások között, és húzd alá! 

A. Viktória és Zsozsó egyidősek és osztálytársak.

B. Viktória idősebb Zsozsónál, fölötte lévő évfolyamra jár.

C. Zsozsó fiatalabb Viktóriánál, de fölötte jár.

D. Zsozsó idősebb Viktóriánál, és fölötte jár.

2.  Ki mondta Zsozsónak, hogy Viktóriánál van a három csejen?

A. Viktória anyja. B. Szuszékosné, a házmester.

C. Gajdolász Lea anyja. D. Fáskertiné, a könyvtáros.

3.   Mi jellemző Viktóriára az alábbiak közül? Húzd alá a helyes 
válaszokat!  

A. Télen-nyáron hosszú sálban járt. BO ................................................

B. Szeretett ábrándozni. ND ................................................

C. Ismerte az egész város. LO ................................................

D. Utálja Leát. KA ................................................

E. Sokat olvas, szereti a könyveket. LA ................................................

F. Okosabb, mint egy átlagos diák. PU ................................................

G. Fekete, kócos haja van. RD ................................................

H. Általában szürkéskék kosztümöt visel. OS ................................................

Ha ügyes voltál, és és megfelelő sorrendben összeolvasod a helyes válaszok melletti 

betűket, megtudod, mire vágyott a legjobban Viktória:  ..............................................................
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4.   Írd a 3. feladatban a többi mondat mellé, hogy melyik szereplőre 
vonatkozik!  

5.   Hogy hívták és milyen nemzetiségű volt az a szerző,  aki olyan 
legendás indiános könyveket írt, mint pl. a Winnetou? Ha magadtól 
nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

A szerző neve:  ............................................................................................................................................

Ebben az országban született:  ...........................................................................................................

6.   Az alábbi mondatok nem szerepelnek a szövegben, de ha ügyes vagy, 
ki tudod találni, melyiket gondolhatta Zsozsó, és melyiket Viktória. Írd 
a mondatok mellé: Zs= Zsozsó, V= Viktória. 

A. Bárcsak valami izgalmas kalandba csöppennék végre!

B. A frászt hozza rám ezekkel a furcsa tetteivel!

C. Vajon tisztában van vele, hogy egy könyvet keresek rajta?

D. Borzasztó unalmas az életem!

7.   Fejtsd meg a titkosírást, és írd le helyesen a mondatokat! Ügyelj a 
helyesírásra! 

A. Nepeletókal aynogalag a lavájyna za ttokal négév actu za ószosz.

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

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

B. Ttogrozsnáv ődi za nöjőnlef ygoh atráv gila ika arámázs airótkiv.

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

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

C. Ttögöm atáh a tylézsev őtegeynef a etzeré.

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

....................................................................................................................................
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8.  Melyik szót kell betenni előtagnak, hogy mindegyik szó értelmes legyen?

A. ...................................KÖTÉSZET B. ...................................MOLY

C. ...................................AJÁNLÓ D. ...................................TÁR

9.    Neked mi a kedvenc könyved? Írd le a szerzője nevét, az illusztrátora nevét 
(ha van), a címét, és 3-4 mondatban foglald össze, miről szól, miért ajánlod 
másoknak is elolvasásra! Dolgozz külön lapra, a lapra ne felejtsd el ráírni 
neved, osztályod, iskolád!   

10.   Rajzold le magad, amint épp olvasol! Dolgozhatsz külön lapra is, a 
lapra ne felejtsd el ráírni neved, osztályos, iskolád!

A következő feladatokat Andersen: A kis hableány című meséjéhez kapcsolódóan 
állítottuk össze neked. A mesét számos Andersen-mesegyűjteményben 
megtalálhatod, mi az Egyszervolt című kötetből dolgoztunk, amit a 
Csimota Kiadó adott ki, 2014-ben. Ha a mese nincs meg neked 
otthon, keresd meg a könyvtárban!   

1.   Milyen a hangulata a mesének? Húzd alá!

A. Humoros, vidám.

B. Gunyoros, ironikus.

C. Szomorú.

2.   Magyarázd meg az alábbi szavakat! 

A. sóvárgott: .................................................................................................................

B. tajték: ........................................................................................................................

C. áttetsző: ....................................................................................................................

D. belesajdult: ...............................................................................................................

3.   Igaz vagy hamis? Írd a válaszok mellé: I=igaz, H=hamis! 

4 p
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A. A kis hableány feláldozta a hangját azért, hogy ember lehessen.

B. A kis hableány azért akart ember lenni, mert meg akart tanulni  
táncolni.

C. A kis hableányt úgy szerették testvérei, hogy hangjukat áldozták  
fel érte.

D. A kis hableány azért nem ölte meg a királyfit, mert rájött, hogy  
nem is szereti igazán.

4.   Mi a különbség az emberek és a hableányok között? Sorold fel! 

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

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

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

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

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

5.  Melyik a kakukktojás? Húzd alá! Miért ezt választottad? Indokold meg! 

A. tengerimalac

B. tengeri tehén

C. tengeri uborka

D. tengeri sün

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

Összesen: 50 p

4 p

2 p

5 p
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