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Kérjük, hogy minden mezőt tollal és olvasható nyomtatott betűkkel töltsetek ki!

Rick Riordan: A villámtolvaj
Percy Jackson és az olimposziak
1. feladat

Az alábbi linken Rick Riordan rövid életrajzát olvashatod. A link segítségével válaszolj a kérdésekre!
http://percyjacksonhu.blogspot.hu/p/rick-riordan.html
Születési neve:
______________________________________________________________________________
Mikor és hol született:
_______________________________________________________________________________

Írd le A villámtolvaj c. könyv folytatásaként megjelent mű címét (A Percy Jackson és az olimposziak című
sorozatban):
_______________________________________________________________________________

2. feladat
Villámkérdések
Ki volt az áruló a Félvér Táborban, aki Kronosz mellé állt?

Mi Crusty igazi neve?

Melyik folyóba ugrott Percy a Kiméra elől?

Melyik városban (pontosan hol) használta Annabeth az Írisz üzenőt?

Mr. Brunner neve hogyan függ össze a Yancy Akadémiával?

Ki volt Gladiola?

Mi a neve a Las Vegasba érkező csapat első állomásának? Itt a 4001-es szobát foglalták el.

Melyik három isten tartozik a könyvben említett „Nagy Triászhoz”?

Hol lakik Grover Underwood? (A névjegykártyán szereplő címet várjuk.)

Milyen állat marta meg Percyt a történet végén?

Kik voltak Percy segítőtársai? (Két nevet várunk.)

A regényben ki volt Clarisse?

Mutasd be röviden a regényben szereplő Kiméra mitológiai lényt!(2-3 mondatban válaszolj!)

Ki lopta el Hádész sisakját és Zeusz mestervillámát?

Hol van az Olimposz bejárata (a regény szerint)?

Miért kért kutatói engedélyt Grover?

3. feladat
Ki vagyok én?
„A szülei repülőbalesetben haltak meg, amikor ő még csak ötéves volt. Egy nagybátyja nevelte fel, aki
nemigen törődött vele. Regényíró akart lenni, ezért a gimnázium évei alatt végig dolgozott, hogy elég pénzt
gyűjthessen a főiskolára, és beiratkozhasson kreatív írás szakra.”

„Legalább három méter magas volt, köntöse fekete selyem, koronája cizellált arany. Bőre albínófehér, haja
vállig érő, szurokfekete. Nem volt olyan izmos, mint Árész, de erőt sugárzott.”

„Középkorú pasas, kerekesszékkel közlekedik. Haja ritkuló, a szakálla satnya, mindig kávészagú, kopott
tweedzakóban jár.”

„Lebegő fekete haja volt, ruhája zöld selyem. Csillámok villództak körülötte, szeme olyan tébolyítóan
gyönyörű, hogy alig vettem észre a mén méretű csikóhalat, aminek a hátán ült.”

„Ez a szeplős, vörös hajú, kleptomániás lány a legjobb haverom, Grover fejét bombázta mogyoróvajasketchupos szenvicsdarabokkal.”

„… velem egykorú lehetett, pár ujjnyival magasabb nálam, és sokkal kisportoltabb. Napbarnított bőre,
göndör, szőke haja alapján szinte megtestesítette a tipikus kaliforniai lányt.”

„Oroszlánfeje volt, a sörénye vértől ragacsos, a teste és patája hatalmas kecskéé, a farka egy kígyó.
Háromméteres csörgőkígyó tekergett elő bozontos hátsó feléből. A hegyikristály nyakörvön könnyen
olvashatóvá vált a felirat…”

„A motoros sem úgy festett, mint akit az anyukája leküldött pár szendvicsért. Piros izompóló volt rajta,
fekete farmernadrág, fekete bőrkabát, combjára vadásztőrt szíjazott. Sötét lencséjű motorosszemüveget
viselt, és a valaha látott legkegyetlenebb, legbrutálisabb arcot.”

„Mögöttünk melegítős, ragadozó madárnak kinéző alak állt. Legalább két méter tíz centi magas, teljesen
kopasz. Bőre szürkés, szemhéja vastag, mosolya hideg hüllővigyor.”

„A fiú tizenkilenc éves lehetett, és elég jól nézett ki. Magas volt és izmos, haja homokszín, rövidre nyírt,
mosolya barátságos.”

„… ismeretségünk első harminc másodpercében kedves volt, aztán kimutatta a foga fehérjét, és kiderült,
hogy világraszóló balfék.”

„… kis termetű asszony, Georgia államból való. Fekete bőrdzsekiben jár, pedig már ötvenéves is elmúlt.”

4. feladat
TOTÓ
Húzd alá a helyes választ!

1. Az Electonics Mega-Mart áruház vezetője Queensben.
a, Mr. D.
b, Gabe Uglianó (Büdös Gabe)
c, Nancy Bobofit

2. Mi a valódi neve Mr. D-nek?
a, Ampelosz, a szatír
b, Zeusz
c, Dionüszosz

3. Kit próbált megmenteni Grover az első küldetésén, aki végül fenyőfává változott?
a, Kalliopét, a szép szavú múzsát
b, Thaliát, Zeusz lányát
c, Atét, a könyörgés istennőjét

4. Kik voltak Hádész birodalmának kínzói?
a, Gorgók
b, Kerberosz
c, Fúriák

5. Mi az Anakluszmosz?
a, Héra pálcája
b, a bőségszaru másik elnevezése
c, egy tollnak álcázott régi bronz kard

6. Mit loptak el Zeusztól, ami miatt az istenek egymásra támadtak?
a, Zeusz labdáját
b, Zeusz isteni villámát
c, Zeusz fogatát

7. Melyik isten volt Percy apja?
a, Zeusz
b, Árész
c, Poszeidón

8. Melyik épületben található az Olimposz bejárata?
a, New York Life Insurance Building
b, Empire State Building
c, Metropolitan Life Building

9. Milyen mitológiai lény volt Kheiron?
a, kentaur
b, unikornis
c, pegazus

10. Mr. D szerint melyik az a játék, ami a gladiátori játékok és a Pacman mellett az egyik
legnagyszerűbb találmány?
a, a póker
b, az öttusa
c, a bridzs

11. Hol dolgozik Percy anyukája?
a, egy gyárban
b, egy cukorkaüzletben
c, egy középiskolában

12. Hogy hívják a főhőst védelmező szatírt?
a, Erik
b, Luke
c, Grover

5. feladat
Ki mondta kinek? Kik beszélgetnek?
„ – Álmodban csorog a nyálad.”
Kik beszélgetnek:___________________ és _____________________

„Tudod, mi volt a feladatom két évvel ezelőtt? Apám, Hermész, azt akarta tőlem, hogy lopjak el egy
aranyalmát a Heszperidák kertjéből, és vigyem az Olimposzra.”
Kik beszélgetnek:___________________ és ______________________

„Én nem akartam Zeusz mestervillámát, de ha már itt van, szépen átadod nekem.”
Kik beszélgetnek:___________________ és ______________________

„– Nem találkoztam még nálad bátrabb szatírral. Csak még egy szatírt mondj, akinek lenne bátorsága
lemenni az Alvilágba!”
Kik beszélgetnek:__________________ és _______________________

„– Kérem, Uram! Most veszítette el az anyját. Még nem múlt el a sokkhatás.”
Kik beszélgetnek: _________________ és ________________________

„ – Ha isten lennél, tetszene neked, ha mítosznak neveznének? Régi történetnek, amivel a villámlást
magyarázzák?”
Kik beszélgetnek: _________________ és ________________________

„ – Ha isten lennél, tetszene neked, ha mítosznak neveznének? Régi történetnek, amivel a villámlást
magyarázzák?”
Kik beszélgetnek: _________________ és ________________________

„– Te most viccelsz? Imádom ezt az országot. Ez a legjobb hely Spárta óta. Te nem hordasz fegyvert, öcsi?
Elég veszélyes a világ odakint. Ezzel el is jutottam az ajánlatomhoz.”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„– De az istenek nem halhatnak meg most, igaz? Úgy értem, amíg a Nyugati Civilizáció él, ők is élnek.
Szóval… még ha nem is sikerül a küldetésem, nem történhet olyan rossz dolog, ami mindent a feje tetejére
állítana, igaz?”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„– Anyád miattad ment feleségül Gabe-hez”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„– Nem, nem gyerekek! Szó se essék pénzről! Ez egy különleges alkalom, rendben? Örömömre szolgál,
hogy vendégül láthatok néhány bájos árvát!”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„Az orákulumok nagy jövőt jósolnak neked, ha megéred a férfikort. Poszeidón nem hagyja, hogy idő előtt
meghalj. Ezért vedd el a gyöngyöket, és ha nagy szükségben vagy, taposs egyet szét közülük.”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„Sok szerencsét, haver, bár idelent szerencséből egy csepp sincsen”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

„– Csak utálja ezt a munkát. Hogy is mondjam…Talonba rakták azzal, hogy ide küldték, és nagyon utálja,
hogy még száz évet itt kell eltöltenie, csak azután mehet vissza az Olimposzra.”
Kik beszélgetnek:________________ és _________________________

6. feladat
Igaz – hamis
Húzd alá a helyes választ! A hamis állítást indokold meg!

Sally Jackson, Grover és Percy autóbalesetet szenvedtek. Ezt követően egy bikaember vette őket üldözőbe.

Igaz

Hamis

A Hádész kapuját őrző háromfejű kutyát (Kerberoszt) Percy hárfajátékkal szelídítette meg.

Igaz

Hamis

A Gateway Arch nemzeti emlékmű megtekintése közben Percyt egy Küklopsz támadta meg.

Igaz

Hamis

Hőseinknek Denver egyik önkiszolgáló autómosójában vonalas telefon segítségével sikerült beszélniük
Kheironnal.
Igaz

Hamis

Percy kis csapata a Vízivilág elnevezésű vízipark területén kereste a Szerelem alagútja elnevezésű helyen
Árész isten pajzsát. Árész a pajzsot egy randevú közben veszítette el.

Igaz

Hamis

Annabeth, Grover és Percy a nemzetközi Állatjóléti Szervezet kamionján 4 hópárduc társaságában
utazott. A kocsin az alábbi felirat szerepelt: NEMZETKÖZI ÁLLATJÓLÉTI SZERVEZET:
HUMÁNUS ÁLLATSZÁLLÍTÁS. FIGYELEM: ÉLŐ VADÁLLATOK.

Igaz

Hamis

A Lotus Hotel & Casinoban eltöltött 5 nap után Percy és társai taxival utaztak a Santa Monica
mólójához. Zöld LotusCash kártyával fizettek.

Igaz

Hamis

Zeusz villámjának és Hádész sisakjának ellopásával is Percyt gyanúsítják, miközben Grover lopta el
mind a kettőt.

Igaz

Hamis

Hőseink Em néni előkertjében egy szoborerdőt találtak. A szoborerdő betonszatírja egy Ferdinánd nevű
szatír (Grover nagybácsikája), akit Medúza változtatott szoborrá.

Igaz

Hamis

Amíg a Félvér Tábor zászlót zsákmányolt, addig a Tartaroszról érkező kutyaszerű szörny Percyre
támadt. A támadás után a fiú sebei a patakban meggyógyultak és Poszeidón kinyilvánította, hogy Percy
Jackson az ő fia.

Igaz

Hamis

7. feladat
Mikor mi történt?
Rakd időrendi sorrendbe az eseményeket!

… a, Percy ellátogat az Olimposzra, Zeusz isteni villáma visszakerül jogos tulajdonosához, Zeuszhoz.
… b, A távolsági buszban Percyt megtámadja három nyájas Erinnüsz.
… c, Megérkezés a Félvér Táborba, Percy a 11-es bungaló lakója lesz.
… d, Mrs. Dodds rátámad Percy Jacksonra.
… e, Percy első zászlózsákmányolásának ideje.
… f, Árgus elfurikázza a főhőst és két segítőtársát Long Island nyugati részébe.
… g, Percy a Mississippi folyóba ugrik és a vízben a hírnökkel (folyószellem) találkozik.
… h, Nancy Bobofit a szökőkútba kerül.
… i, Hádész isten a saját pajzsának visszaszerzésére kéri Percyt.
… j, Találkozás Em nénivel a szoborparkban, a Medúza legyőzése.

+1 feladat
A megfejtést írd a vonalra!
Melyik ez a játék?
„A patak a határ. Az egész erdő játéktér. Minden varázslat megengedett. A zászlót jól láthatóan kell
elhelyezni, és kettőnél több őr nem állítható mellé. A hadifoglyok lefegyverezhetők, de tilos őket
megkötözni és a szájukat kipeckelni. Halál és csonkítás tilos.”

Melyik ez a hely?
„Most képzelj el egy mezőt, ami ennél milliószor nagyobb, tele emberrel, és képzeld el, hogy
áramszünet van, és nincs hang, nincs fény, semmi lufidobálás vagy ilyesmi. Képzeld el, hogy valami
tragédia történt a színfalak mögött.”

