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„Tudós Bob” Pflugfelder és Steve Hockensmith: Nick
és Tesla veszélyes laboratóriuma
Ebben a feladatsorban „Tudós Bob” Pflugfelder és Steve
Hockensmith Nick és Tesla veszélyes laboratóriuma című
kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat. A könyvet
Scott Garrett illusztrálta, Krusovszky Dénes fordította.
A Vivandra és a Cerkabella Könyvkiadó közösen adta
ki, 2014-ben.
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Miközben Joe kocsija lassított, hogy a ház előtt megálljon, a
pázsiton egy fűnyíró járt körbe-körbe. Mögötte viszont senki sem
járt körbe-körbe. Mintha egy szellem nyírta volna a füvet.
Egy kötél feszült a fűnyíró és az udvar közepére leszúrt vasrúd között. A kötél vége a rúd tetejére volt egy csigába felgöngyölítve. Ahogy a fűnyíró haladt, a kötél leoldozta magát, lassan,
egyre hosszabbra nyúlva, amitől a gép is fokozatosan nagyobb és nagyobb körökben járt.
Ez egy önnyíró gyep volt.
– Szuper! – mondta a lány.
– Ühüm – nyögte a fiú.
Aztán a rúdra mutatott. Minél jobban húzta a fűnyíró, annál inkább oldalra dőlt.
– Ó – sóhajtott a lány.
A rúd megbillent, aztán el is dőlt, a pályájáról letért fűnyíró pedig átgázolt az egyik szomszédos kertbe. Sorról sorra rágta keresztül magát a gyönyörűen ápolt virágágyásokon, amíg
egy kerti törpének ütközve zátonyra nem futott. Aztán csikorogva, durrogva és fekete füstöt
pöfékelve lángra lobbant.
– Nos – mondta a lány –, szuper ötlet.
– Hatvanöt dollár lesz – szólalt meg Joe.
A lány leszámolta a pénzt.
– És még borravalót is kéne adnunk, ugye? – kérdezte a fiú.
– Ne foglalkozzatok vele – felelte Joe. Tiltakozott a lelkiismerete, amiért magára készül hagyni
a két gyereket egy romos ház előtt, egy felrobbant fűnyíróval. Tudta, ha nem indul el most
azonnal, a végén még megsajnálja őket.
Ahogy elhajtott, a visszapillantóban bámulta a gyerekeket. A kidőlt rúd mellett térdeltek és a
kötelet vizsgálgatták. Úgy festettek, mint akik újra fel akarják állítani, hogy egy másik fűnyíróval
próbálkozzanak tovább.
Valamivel távolabb, ugyanabban az utcában Joe meglátta a fekete terepjárót, amely még az
autópályán tűnt fel neki. Egy sötét alak ült a volánnál. Akárki is volt, nő vagy férfi, az biztos,
hogy a gyerekeket figyelte.
Joe zsigerei nem tévedtek a két kölyökkel kapcsolatban. Zűrösek voltak. Hátborzongatóan
zűrösek.
Gyorsan továbbhajtott, és közben tett egy fogadalmat magának, amelyet mindenképpen
betart, ha legközelebb a reptéren jár.
Mostantól csakis középkorú turistákat szállítok. Középkorú turistákat. Középkorú turistákat…
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1. Mikor játszódik a jelenet? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Ősszel, iskolakezdéskor.

B. A karácsonyi szünetben.

C. A nyári szünet utolsó heteiben.

1p

D. A nyári vakáció kezdetekor.

2. Kicsoda Joe? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A. Nick és Tesla nagybátyja.
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B. Egy turista.

C. Nick és Tesla nagybátyjának a szomszédja.

1p

D. Egy taxisofőr.

3. Mely tulajdonságok illenek Newt bácsira a szöveg alapján? Húzd alá!
zárkózott

gonosz

társaságkedvelő
különc

szórakozott
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hétköznapi
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– Legalább az már kiderült, hogy Newt bácsikánk itt van valahol a közelben – állapította
meg Tesla.
– Honnan tudjuk? – kérdezte az öccse, Nick.
Tesla a fűnyíró felé biccentett. – Szerinted az kinek a műve?
– Ez nem bizonyít semmit – vágta rá Nick. – Ha meg tudod bütykölni, hogy magától nyírjon,
azt is meg tudod bütykölni, hogy beindítsa magát.
– Igaz. Megnézed, hogy van-e időzítő rajta?
A fűnyíró már nem lángolt, de a motor még mindig vészjóslóan sisteregve füstölt.
– Majd máskor – felelte Nick.
– Hát jó.
Tesla felkapta az utazótáskáját, és megindult a ház felé. Végül is magára vállalta a vezér szerepét. Egyébként is ő volt az idősebb.
Tizenkét perccel született hamarabb, mint ikertestvére.
Nick is felkapta a maga táskáját, és nővére után eredt a verandára.
Tesla a csengő felé nyúlt, amely hirtelen megszólalt, pedig az ujja még fél méterre volt tőle.
– Hé! – mondta a lány.
Nick erre körülnézett.
– Mozgásérzékelő? – kérdezte.
– Elképzelhető.
Tesla a lábtörlőn állt, amelyre a
következő feliratot nyomtatták: HA
SÜTIÁRUS CSERKÉSZLÁNY VAGY,
NEM VAGYOK ITTHON.
Ekkor vette észre a zsinórt, amely a
lábtörlő alól vezetett az ajtókerethez. Hátralépett egyet, majd újra a
lábtörlőre állt.
Ismét megszólalt a csengő.
– Nyomásérzékelő – mondta Nick.
Majd elismerően hozzátette: –
Nem rossz.
– Aha. De ha Newt nagybácsi ennyire okos, hogyhogy nem jött ki a reptérre?
– Anya és apa folyton azt mesélték, hogy mindig is kicsit… szétszórt volt. Talán csak kiment a
fejéből.
– Kiment a fejéből, hogy az unokahúga és az unokaöccse ma költözik ide hozzá?
Nick egy fáradt vállrándítással felelt a nővérének.
Meglehetősen pocsékul kezdődött ez a nyaruk. A suli még csak két napja ért véget, és hirtelen:
bumm – az utazás Disneylandbe törölve, tudós szüleik bejelentik, hogy Közép-Ázsiába kell
utazniuk azonnal, hogy a szójababöntözés szenzációs, új módszerét tanulmányozzák, őket
meg elküldik a világtól elvonult bácsikájukhoz, akiről a családban senki sem bír vigyorgás
vagy borzongás nélkül beszélni.
Ennyit a nyári lazulásról.
Tesla nagyot sóhajtott.
Könyveinket megvásárolhatják a www.konyvkozosseg.hu oldalon.
Az Olvasóklub tagjai 25% kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvközösség kínálatából.
A feladatlapok egészének vagy részleteinek a Kaméleon Alapítvány írásos engedélye nélküli sokszorosítása,
másolása, felhasználása szigorúan tilos!

4. Számozással tedd időrendbe az eseményeket! Nagyon figyelmesen
olvasd el a szövegrészletet!
A. Nick és Tesla kiszáll a taxiból.
B. A fűnyíró működésbe lép.
C. A bejárati ajtó csengője magától megszólal.
D. A fűnyíró lángra lobban.
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9. Melyik magyar feltaláló mit talált fel? Kösd össze! Ha magadtól nem tudod
a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!

A. Nick Tesla öccse.
B. A gyerekek eredetileg Disneylandbe mentek volna a szüleikkel.
C. A gyerekek szülei kertészek.
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D. A gyerekek szülei Afrikába utaztak.

A. Mert a gyerekek nem adtak borravalót.

B. Mert egy gyanús autó követte őket végig az úton.

1p

• az utána levő mondatból megtudjuk, hogy a titokzatos tárgy már nem volt olyan
nagyon veszélyes

10. T e mit találnál fel szívesen és miért? Írd le 4-5 mondatban! (Ha itt
nincs elég helyed, külön lapra is dolgozhatsz, de a lapra ne felejtsd el
ráírni neved, osztályod, iskolád!)

.......................................................................................................................................................................................
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A következő feladatokat A brémai muzsikusok című meséhez
kapcsolódóan állítottuk össze neked. A mesét számos Grimmmesegyűjteményben megtalálhatod, mi az Egyszervolt… Meseantológia
című kötetből dolgoztunk, amit a Csimota Kiadó adott ki, 2014-ben.
Ha a mese nincs meg neked otthon, keresd meg a könyvtárban vagy
az interneten!
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4. bűvös kocka
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• az előtte levő mondatban Tesla igazat ad Nicknek

8. K
 empelen Farkas sakkozógépe az egyik kortárs magyar ifjúsági regénysorozatban jelentős szerepet kap. Mi a könyvsorozat címe, és ki a szerzője? (Vigyázz, becsapós kérdés!) Ha magadtól nem tudod a választ, nézz
utána a könyvtárban vagy az interneten!

…………………………….........……………………………………………...........................................

3. szódavíz

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

• 6 szóból áll

Szerző: ……………………………………….........……………………………………………………..…

C. Bíró László József

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

• kérdő mondat

A sorozat címe: ……………………………………………………………………………………………

2. gyulfa

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

7. Keresünk egy mondatot a szövegrészletből. Melyikre gondoltunk?

Ki mondta? ……………………………………………………………………………………………..…

B. Rubik Ernő

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

D. Mert rendetlenkedtek az autójában.

Mondat: ……………………………………………………………………………………………………

1. golyóstoll

D. Jedlik Ányos

6. Mit gondolsz, miért gondolta Joe, hogy a gyerekek zűrösek? Húzd alá
az igaz választ!		

C. Mert egyedül, felnőtt kísérő nélkül utaztak.

A. Irinyi János
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5. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé! I=igaz, H=hamis.

1. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok mellé: I=igaz, H=hamis!
A. A szamár először a macskával találkozott.
B. A kakasból ebédet akart főzni a gazdasszonya, azért menekült el.
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C. A négy jó barát azért tudta legyőzni a rablókat, mert összefogtak.
D. A szamár jól megharapta a zsiványt.

4p

2. Minden mesecímbe a zsivány szó valamelyik rokon értelmű párja
(szinonimája) való. Írd be a helyes alakban! Ha magadtól nem tudod
a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!
A. Siri Kolu: Mi, : ..........................................................................................................
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B. Ottfried Preussler: Torzonborz, a : .......................................................................
C. Siri Kolu: Mi, ................................................ és a ................................... karaoke

4p

D. Komjáthy István – Dóka Péter: .................................................................... világ

3. M
 elyik szó a kakukktojás? Húzd alá, majd indokold meg
választásodat!
pajtás

barát

sógor

Indoklás: ……………………………………….........………………………………………………………

2p
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cimbora

1p

…………………………….........……………………………………………...........................................

4. Melyik országban található Bréma? Keresd meg a térképen, és írd ide!
.......................................................................................................................................................................................
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5. Tudod-e, hogy ebben az országban emlékművet is állítottak a brémai
muzsikusoknak? Keresd meg az emlékmű képét a könyvtárban vagy
az interneten, és rajzold le egy külön lapra úgy a „muzsikusokat”,
ahogy a szobor ábrázolja! (A lapra ne felejtsd el ráírni a neved,
osztályod, iskolád!)

Összesen: 43 p
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