
 

 
 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy varázzsal teli vidéken egy hatalmas bíbor birodalom: 

Amennun 

Varázslók lakták és különös varázslények. Ennek a lila birodalomnak az uralkodója a jóságos Ihymal 
varázslómester volt. Ünnepségre készült a varázslók apraja s nagyja, hiszen a birodalom pontosan 

3000 éves lett. 

 

(1) 

Egy napon betévedt egy nagyhatalmú varázsló első számú tanítványa Ihymal elé, mert szerette volna 

az uralkodó engedélyét kérni, egy hercegnőszabadító kalandhoz, mielőtt elkezdődik az ünnep. A varázsló 

a fiúra nézett és azt mondta: - Ha helyesen válaszolsz egy kérdésemre, két hű alattvalóm elvezet a 

sárkány barlangjához… Nos, hány térdvakarót kaphatunk egy tasak varázspor áráért, ha egy tasak 

varázsporért és egy térdvakaróért együtt ugyanannyit kell fizetni, mint egy varázspálcáért. Egy tasak 

varázspor ára annyi, mint egy fiola unikornisnyál kivonat és egy térdvakaró ára együttesen, és két 

varázspálca ugyanannyiba kerül, mint három unikornisnyál kivonat. (Köztudott, hogy valamilyen 

megmagyarázhatatlan ok miatt a varázslók térde folyton bizsereg és viszket.) 

(2) 

A birodalom sziklái közt egy barlangban élt a kövér, lusta, tohonya sárkány, Rat-ttaius. (Nem véletlenül 

volt sárkány a címerben.) Ez a varázslény egy hatalmas halom, csillogó arany és gyémánt kincs legtetején 

horpasztott naphosszat. De időnként megzavarta álmát egy-két kifényesített páncélban páváskodó 

hitvány lovag, akik a kamrában raboskodó hercegnőért érkeztek. Rat-ttaius minden elfogyasztott lovag 

után, visszaindult az aranyhalom tetejére. Rat-ttaius kincs kupacának tetejére 480 méter hosszú út vitt 

föl, és rettentően meredek és csúszós volt az út a temérdek kincsen keresztül felfelé. Eltunyult sárkányunk 

10 métert kapaszkodott fel egy óra alatt, de amikor felkelt a nap elálmosodott és szundított 12 órán át, 

egészen naplementéig. Sajnos hatalmas súlya miatt, ilyenkor egy óra alatt öt métert csúszott lefelé 

álmában. Mennyi időbe telt így felérnie a kincsek tetejére, hogy végre arany trónjába huppanva 

kipiszkálhassa fogai közül a lovagsisak rostélyának szúrós maradványát? 

  



 

 
 

 

(3) 

Az öt legjobb varázslózenész (és nem mellesleg legkiválóbb varázslómester) húzta a talpalávalót az 

öt napos vigadalmon. Looneera, Nesga, Kaanra, Sadran, Alizabel. Mindenki más-más zeneműfajban volt 
járatos. Ezek a Klasszikus varázslózene, az Ugrálvakacagtató , az Szívösszeszorulós, a Mindenkiéneklős 
és a Ülvedőlöngélős. A hétfőtől péntekig tartó mulatság utolsó napján, mindenki a saját stílusában 
muzsikált. A hét többi napján azt beszélték meg, hogy mindegyikük kipróbálja a másik stílusát. Ez úgy 
történt, hogy hétfőtől csütörtökig mindenki egy napig zenélt, egy stílusban, aztán másnap csereberéltek. 
Melyik varázslómuzsikás, milyen stílusban van otthon, ha a következőket tudjuk: 

Kedden Looneera húzott Szívösszeszorulósat, 

csütörtökön Sadran játszott Ugrálvakacagtatót és Kaanra varázsló gyönyörködtetett Klasszikus 
dallamokkal, 

hétfőn Kaanra zenélt Ugrálvakacagtatót, 

szerdán Looneera dúdolt Ülvedűlöngélős nótákat és Nesga zokogtatta meg a varázslókat 
Szívösszeszorulós slágerekkel. 

(A ceremóniamester egy táblázat segítségével tudta csak követni a menetrendet, kövesd példáját!) 

(4) 

Nagy volt a birodalmi főszabó bánata, ugyanis az eseményre címert 

kellett terveznie és varrnia minden egyes varázsló lila köpönyegére. A 

bíborlila árnyalataiból kellett állnia, és a tervek szerint a rajzon látható 

szürke részt, pedig egy igen ritka speciális, mélylila festékkel kellet 

festeni, melyet az amennuni bíborféregből nyernek. Lerajzolta egy 

pergament papírra és odanyújtotta a kincstárnoknak, mondván, ő úgyis 

jobban ért az effajta okoskodásokhoz. A kincstárnok hümmögött kettőt 

és pillanatok alatt kiszámította a szürke rész méretét. Vajon mi volt ez 

az érték? (A címer méretei 20 cm x 20 cm és a beírt négyzetek csúcsai 

mindig az oldalak negyedelőpontján helyezkednek el) 

 

(5) 

Ihymal az ünnepélyre elhozatta az uradalom csücskeiből, a tíz legnagyobb varázsló márvány szobrát. 

Az volt a kívánsága, hogy a szobrok öt sorban helyezkedjenek el úgy, hogy minden sorban négy szobor 

álljon. Hogyan lehetséges az uralkodó rendelkezését teljesíteni?  


