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A FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ NYÁRI OLVASÁSI JÁTÉK KÉRDÉSEI: 

 

Bauer Barbara: A fekete rózsa 

1. Milyen fán csüngött a hinta a Vénember házánál?                      

2. Miféle betegséget jelez a rózsán megjelenő fehér por?                

3. Annának melyik fiútestvére élte túl a háborút?                     

4. Milyen tárgyat temettek el Éda mamával?                              

5. Mit jelent, ha a bor tajtékzik, és mit kell olyankor tenni?                                         

 

Fábián Janka: Cholera-napló  

1. Melyik hónapban olvasott fel Georgina apja a Cholera  Morbusból az epekór 

felbukkanásáról az orosz birodalomban? 

2. Hol tartotta a nagymama a kártyát? 

3. Hogy hívják Georgina barátnőjét?                                                  

4. Mit készül nyitni Ignác a cukrászat helyén?                                 

5. Hol vészelik át Lujziék a betegséget?                                 

 

Gárdonyi Géza: A kapitány  

1. Milyen lányok tetszettek Bodó Imrének? 

2. Hova rejtette a disznót Bodó a muszkák elől?                                       

3. Hova adták be a gazdátlan leveleket?                                     

4. Mit talált Bodó a borzlyukban? 

5. Milyen tálban hozta az ételt a Kőrösiék Tercsikéje?   
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George R. R. Martin: Trónok harca 

1. Mihez hasonlít Ser Waymar Royce termete? 

2. Milyen dolgokkal kereskedett Illyrio tanácsos? 

3. Mit vett észre Robb, amikor anyja kérésére be akarta csukni a betegszoba 

     ablakát? 

4. Hány ember vette körül Catelynt, akiknek az volt a feladatuk, hogy megóvják 

és biztonságban hazakísérjék Deresbe, ha a hadiszerencse ellenük fordulna? 

5. Kik a folyó nemesei? 

 

 Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés 

1. Miben sütötték új családi hagyományként a fokhagymás nyulat karácsonykor? 

2. Mik a kellem és a báj érzéki játékszerei a kamaszkorban? 

3. Milyen tantárgyat tanított Szalma Lajos a csabai gimnáziumban? 

4. Mihez hasonlítja az író a pihenést? 

5. Mit szokott mondani a böllér, aki látta a tévében az „Egyenesen át” c. 

amerikai filmet? 

 

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek  

1. Mennyi késedelmi díjat követelnének Louisa szerint a könyvtárban a hétéves 

korában kikölcsönzött Judy Blume-könyv elhagyott példányáért?                                                                                         

2. Hogyan nevezte magát Louisa a csetszobában a kvadriplégiásokról szóló 

kutatás során?                              

3. Mi volt Will testére tetoválva? 

4. Milyen színű virágot adott Nadil a „nyaralás” utolsó estéjén Louisának,  

hogy tűzze a hajába?                                                                                
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5. Hogy hívják a parfümériát Párizsban, ahová Will „utasítása” szerint 

Louisának még el kellene mennie és melyik illatot kell kipróbálnia?                         

 

Kondor Vilmos: Budapest noir 

1. Mi volt a legfrissebb hír az Estben? 

2. Milyen lekvárt főzött Mór, melynek receptjét, ha sikerül, az Ínyesmester 

rovatnak is elküldi, hogy bekerüljön a Pesti Napló vasárnapi kiadásába? 

3. Kik várakoztak a Kossuth téren a miniszterelnök temetése előtt? 

4. Miket illusztrált rajzaival Krisztina és kiket ábrázoltak a rajzai? 

5. Hogy hívták a detektív-csoport vezetőjét? 

 

Lackfi János: Minden napra egy sztori 

1. Mire gondolj, ha elromlik a tévéd? 

2. Hogyan viselkednek a szülők, amikor lelécelnek egy teljes hétvégére, mert a 

házasságukkal akarnak foglalkozni, és aztán amikor hazajönnek, tortát hoznak, 

ha már ilyen lakodalmas helyen jártak? 

3. Mit válaszol a költő az Ecsegfalván élő mokány úrnak, aki beszámol róla, 

hogy a felesége nemsokára betölti a 65. évet, s mivel az asszony rajong a 

művész úr szövegeiért, a levélíró a költőt magát adná neki ajándékba?  

4. Kik voltak a muskétások? 

5. Ki tartotta a „Gengszterélet topológiáját” az OKJ-s Útonálló és betyárképző 

tanfolyamon? 
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Márai Sándor: Bolhapiac 

1. Mit tart Popper a vasalódeszka peremén? 

2. Hogy néz ki a dobos? 

3. Mi olvasható a két névjegyen az új ház lépcsőházában?  

4. Milyen származású Corovics? 

5. Mikor indul a vonat a londoni Viktória pályaudvarról a kontinens felé? 

 

Ruta Sepetys: Tengerbe veszett könnyek 

1. Melyik város matematikai körének volt tagja Emilia apja?                                                                                      

2. Milyen színű sálat adott a német katona Ingridnek?            

3. Hova rejtette Florian a vár alatti titkos kamrához vezető térképet és kulcsot?                                                           

4. Mi a neve Emilia kislányának?                                                         

5. Milyen hajó mentette ki az utasokat?                                                  

 

Stephen King: Titkos ablak, titkos kert  

1. Kire hasonlít Doc Holliday? 

2. Hogy néz ki a 767-es utasszállító? 

3. Mit játszott Albert gyerekkorában? 

4. Mortnak egy magazinra van szüksége, amelyben benne van a „Vetési 

szezon”. Melyik ez a magazin? 

5. Honnan származik Ted?  
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Tamási Áron: Jégtörő Mátyás  

1. Hogyan csapta be április elsején Hurokkötőt a „felesége”? 

2. Milyen állatba költözött a szellem a méh után? 

3. Hová ültette Mózsi bácsi a lidérctojást? 

4. Hogy hívták az ördögöt? 

5. Mikor tartják keresztvíz alá a csecsemőt? 

 

Vámos Miklós: Dunapest  

1. Minek értette Linda Magyarország fővárosának nevét tizenévesen? 

2. Ki fogadta a vendégdiákok csoportját Dover kikötőjében? 

3. Hogy írta le Kádár Ákos Lindát? 

4. Miből finanszírozták a védett házakat Wallenbergék? 

5. Mi történt Magdussal a hatvanas évek elejére? 

 

W.Bruce Cameron: Egy kutya négy élete: Bailey 

1. Milyen fajta kutya Bailey?                                                         

2. Hány éves Ethan, amikor hozzájuk kerül a kutyus?                     

3. Hogy hívták a lovat a farmon?                                                         

4. Milyen színű volt a kiscica, amit Ethan adott az anyjának karácsonykor és mi 

volt a neve?                                                       

5. Ki gyújtotta fel Ethanék házát?                                
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Závada Pál: Hajó a ködben  

1. A fajvédelmi intézkedések következtében miről kellett lemondania báró 

Chorinnak? 

2. Hol kínozták meg Chorin Ferit? 

3. Hogyan fogadta Chorin bárót a régi házvezetőnő a késő éjjeli váratlan 

felbukkanásakor? 

4. Ki Weiss Judit sógornője? 

5. Kinek írt levelet a hálókocsijában Hoff ügyvéd írógépén Chorin báró? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


