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BARTOS FELÍCIÁN: 

ANDRIS  
ÉS A FEHÉR DÉMON

Megoldókulcs

1. a)  düh, tehetetlenség, dühös, őrült, gyűlölet, lesöpörte, felüvöltött, földre ros-
kadt, potyogtak a könnyei

b)  Megküzdés: Lassan lenyugodott, könyvet fogott, elaludt, az evés megnyug-
tatja

c)  Megküzdés: a mozgás elűzi a haragot.

2. a) Egység Oszlopa – a három nemzetség egységét jelképezi, néha világít, nehéz

b) Ha veszély támad, akkor az oszlop életre kel és kiválasztja a harcost.

3. a) Andris otthona – Másik Otthon 
 1 óra – 1 teljes nap
 1 nap – 1 hónap 

b) Tojással dobálták Babkát és csalással vádolták.

c)  „Ezek nem értik az egészet, nem értik Babkát, nem értenek semmit. Babka 
nem csaló! Ő mindent ezért az országért tesz. És én segíteni fogok neki, 
mert képes vagyok rá!”

d) Artúr király – Merlin , a varázsló, Excalibur - kardot ki tudja húzni a földből



4.  

5-6.  

7. Márkus, Botond,  Glória, Finn, Babka Karl, Boldog, Károly 

8. b)  Itt  a gyerekek választják ki, hogy kik a szüleik. A kőgyerekek a kőtengerben 
kelnek életre, addigra már kiválasztott ák a nevüket és a szüleiket.

www.mora.hu

htt ps://mora.hu/konyv/andris-es-a-feher-demon/ mora.rajongo



9.   

10. Tóváros

11. b) méregzsákkal

12. b)  Andris azért lett dühös, mert hiába harcolt, újabb és újabb katonák jöttek a 
sebesültek helyére.

c)  Meggondolatlanul, nem törődve a szabályokkal, kaszált és ütött mindent, 
amit ért. Nem telt el sok idő, szinte teljesen körbevették, ott állt egyedül a 
homoktömeggel szemben.

13. a) a víz
b)  Botit beöltöztetik Andris páncéljábam Finn és Karl fogja védeni, mintha 

Andris lenne benne.

14. Gáborról, Andris apjáról.

15. Kövekkel
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16. Nincs őrség, így együtt  maradtak.

17. Átváltoztak különféle állatokká.

18. Bölcs Polip és Arany Sas

19. Egy kis szobrot. Andrist ábrázolta, amint a feje fölé emeli az Egység Oszlopát.

20. Kedves volt Barnabással, az öccsével és az anyukájával is.

21.   
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