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A bűntény 
Finding Dóri 
Murder 
Kaland a Vetési… 
Zsoltió ás Bogia 

(Az előző tanévben 
időhiány miatt elmaradt 
feladat megvalósítása.) 



A bűntény 

Avagy a csodatoll történetéről 





























A történet 

• Barbara nagyon jó tanuló, hála szerencse tollának. Az ötösök csak úgy záporoznak, és még 
csak tanulnia se kell értük.  

• Azonban féltve őrzött titkára rájön, majd szemet is vet csoda tollára Zsófi és Melitta, az osztály 
legrosszabb tanulói. A lányok összefognak, és amíg Barbara egy pillanat erejéig másra figyel, 
eltulajdonítják a tollat. Miután Barbara visszatér, és hiába keresi mágikus tollát, kétségbe esik. 
A bilan a nyakán, a többi tz-ről nem is beszélve, amikre nyilván egy betűt se tanult, egyetlen 
reménysége is szerte foszlik.  

• Ráhel a lánymosdóban találja meg zokogó barátnőjét. Mivel Barbara vígasztalhatatlan  volt, 
Ráhel elindult a terem felé, zsebkendő tartalékok reményeben. Észreveszi azonban, hogy Zsófi 
és Melitta a kezükben a tollal vígan sétálgatnak. Rohan vissza Barbarához, hogy tájékoztassa a 
fejleményekről.  

• Barbara revansot vesz tehát a két gaztevőn, majd tollával a kezében, tudva, hogy a délutánja 
tanulásmentesen fog telni, boldogan nyugtázza napját. Ráhel pedig, aki felettébb élvezte a 
helyzetet, elégedett volt magával, hogy megoldotta a rejtélyt, és ezzel segített barátnőjén.                                                                                                                                                         



Finding Dóri 

Készítette: 
Gyüre Dóra 
Guba Emese 

Fadgyas Eszter 
Iglói Lili 







 



 







Finding Dóri 

• Élt egyszer négy hal valahol a tenger mélyén, akik mind 
vidámak voltak, játszottak egész nap. 

• Ám egyik nap Dóri, a legkisebb hal furcsa illatot érzett, 
és elindult forrása irányába. 

• Rábukkant két zsákmányukat fogyasztó cápára. 
Mérhetetlen bátorságra vall, hogy Dóri meg merte 
kérdezni, ehet-e ő is velük.  

• A többi hal közben  észrevette, hogy valaki hiányzik, de 
elsőnek nem nagyon törődtek vele. 

• Borzasztó felfedezést tesz a három halacska. 
• We found Dóri  

 
 



The Murder 
Némethy Hanna 

Sinkó Dorina 

Kovács Dorottya 

Litauszki Barbara 

































Történet 
• Egy nap Doriánt, a 25 éves frissen házasodott férfit holtan találta felesége és annak 

egyetlen bizalmasa, a házvezetőnő. A lesokkolt hozzátartozókhoz ekkor a város 
legsikeresebb nyomozója érkezik meg, aki ezután el is kezdi helyben a kihallgatást. 

• Dorián és Barbara alig két hete vették az új közös házukat, hiszen már tervben volt egy kis 
utód.  

• S habár a nyomozó sok értékelhető információt nem tudott meg a nőtől, a halott férfi 
holtteste alatt egy telefont pillantott meg, ami a legnagyobb szerencséjére feloldott 
állapotban volt. Barbara érdeklődően nézte végig ahogy a nyomozó kutatott a készülékben, 
mígnem egy érdekes képet találtak. 

• A nyomozó fejében kezdett összeállni a kép, így a következő kihallgatottja a házvezetőnő, 
Hanna lett, aki némán hallgatta a vádakat és szükség esetén megcáfolta azokat, egészen 
addig, míg a nyomozó meg nem mutatta neki a talált képet, amin tisztán látszott, hogy a 
munkáltatójával meglehetősen közeli kapcsolatot ápolt. Hannát elöntötte a düh és mindent 
bevallott. 

• Dorián véget akart vetni a kapcsolatuknak, amit ő két okból kifolyólag sem engedhetett, 
ezek pedig a Barbara iránt eddig eltitkolt ellenszenve és a pocakjában növekvő kis élet 
voltak. Teljesen elvakította a harag és a csalódottság, s mikor ezek átvették felette az 
irányítást, brutálisan meggyilkolta a szeretőjét. A nyomozó és az özvegy döbbenten 
hallgatták, az immáron megbilincselt lányt, mikor az felnevetett. “Újra megtenném!” 
Mondta vérfagyasztó mosollyal az arcán, majd, az addigra kiérkezett rendőrök, bevitték az 
örsre, ahol már nem volt kérdés, hogy hosszú évekig tartó börtönbüntetés vár rá. 



Kaland a Vetési falai között 































Kaland a Vetési falai között 

 

Volt egyszer két franciás diák, Zsófi és Dani, kik a Vetésiben töltötték már a harmadik 

évüket. Napról napra csak tanultak és tanultak és tudták, hogy amikor eljön az érettségi, 

ők nem fognak átmenni. Miközben könyveket akartak kivenni a könyvtárból, ráakadtak 

egy érdekes könyvre, aminek az volt a címe ,,Hogyan szerezz 5-öst az érettségin?˝. 

Ennek nagyon megörültek, ám mikor a könyvel elhagyták a könyvtárat, furcsa emberek 

tűntek fel. Ők voltak e kincs őrzői, akik már lassan 1000 éve őrizték a könyv titkait. 

Kalandorainktól próbálták visszavenni, ám két hősünk végül megszerezte azt. Gyorsan 

menekülőre fogták, hogy a felbőszült őrzők ne kapják el őket. Miután leértek a lépcső 

aljára, ott várta őket a szuperszonikus tolókocsijuk, amivel végül elmenekültek az őrzők 

elől. Két évvel később Zsófi sikeresen átment az érettségin, ám mivel tanáraik 

furcsállták azt, hogy mindkettejüknek ugyanazok a válaszaik, így Danit megbuktatták 

és újra kellett kezdenie az utolsó évet. Ám ő nála még mindig ott van a könyv, ami 

sokszor meg fogja segíteni őt. 

 

Szereplők: Szarka Zsófia, Bartha Dániel 

Operatőr és Rendező: Tóth Szimonetta 



Zsoltió és Bogia 

Sevinger Zsolt 
Surányi Boglárka 

Péterfay Laura 
Balogh Luca 
Czaun Réka 

Berek Barbara 



















Történetünk valahol távol, messze, ott ahol a madár se jár, az Óperenciás tengeren is 

túl, valahol a Vetésiben játszodik. Zsoltió és Bogia végtelenül szeretik egymást és 

hogy ezt bebizonyítsák, minden nagyszünetben a leláton töltik együtt azt a 20 percet. 

Egy nap jelzőkor Bogiának eszébe jutott hogy nem hozott magával atlaszt földrajza, 

ezért mondta szerelmének, hogy fel kell mennie a könyvtárba. Ő ezt nem értette ezért 

a leány elkezte neki elmagyarázni, ha nem visz atlaszt akkor a kedves Tanárnő 

nagyon mérges lesz. Miközben ezt magyarázta Zsoltiónak, őt ez roppant mód 

hidegen hagyta és csak bámult kifelé üres tekintetéből. Egy pillanattal később 

megjelent egy szőke csinos lány aki meglehetősen imponált főhősünknek, így rögtön 

utána is fordult. Bogia ezt észrevette és elöntötte szerelmes fejét a mérhetetlen düh. 

Annyira  mérges lett, hogy Zsoltió nem figyelt rá, és ráadásul egy gyönyörű lányon 

legelteti a szemét, hogy rögtön megmondta neki, köztük mindennek vége. 

Zsoltió rádöbbent, hogy neki mindegy.. Buliból buliba járt, a lányok mindenhol körbe 

rajongták. 

Bogia szomorú volt mindez alatt, próbálta elfelejteni szerelmét. Idővel már nem is 

gondolt rá, önfeledten nevetgél szünetekben az udvaron barátnőivel. Zsoltió idővel jött 

csak rá, hogy nem tud szerelme nélkül élni, és nagyszünetben mindig bentről nézte 

milyen boldog egykori szerelme. 

Egy nap Zsoltió nem várt tovább, kezébe vette az irányítást, leereszkedett Bogia 

erkélye alá, ahol elmondta, mennyire hiányzik neki és sajnál mindent. 


