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Utasként:
A hajó felfedezése mulatságos kaland. Csak arra fi gyelj,

hogy jó helyen legyél, amikor közelít egy jéghegy!

A legénység tagjaként:
Egy első osztályon utazó családnak dolgozol. Meg tudod menteni 
az imádott kutyájukat – és persze a saját irhádat is –, amikor beüt 

a baj?

Potyautasként:
Valahogy feljutsz a hajó fedélzetére. Meg tudod rajzolni az egyik 

mentőcsónakhoz vezető utat?

RAJZOLJ, DÖNTS ÉS ROMBOLJ, HOGY MEGMENEKÜLJ 
A TÖRTÉNELEM LEGHÍRESEBB ÓCEÁNJÁRÓJÁRÓL!

Légy óvatos, kedves olvasó! Amint kinyitod ezt a könyvet, már nincs 
visszaút. Ez a könyv ugyanis maga a Titanic. Három esélyt kapsz arra, 
hogy túléld az óceánjáró végzetes útját. Te döntöd el, melyik pályán 

mész végig először.

Az Éld túl ezt a könyvet!-sorozatban TE vagy a történet 
főhőse. Rajzold bele magad a kalandokba, és döntsd el, 
melyik lehet a leg jobb menekülőút! Akkor se ijedj meg, 
ha tépni vagy hajtani kell egy lapot… lehet, hogy ezen 

múlik majd a túlélésed.

www.delf inkonyvek.hu
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Rajzolj égnek álló hajat!

Üdvözöllek, új barátom!  
Valamit el kell neked mondanom.  

De mielőtt megteszem…

Kikerekedett 

szemet!

A szája  

csodálkozásra  

nyíljon!
ITT H

AJTSD BE!
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CSAPDÁBA estél ebben a könyvben… és ez 
a könyv maga a TITANIC!

Néhány oldallal később egy jéghegy fog a Titanic oldalába hasítani, 
és a léken beömlik majd a tengervíz. Meg tudsz menekülni, mielőtt 
a hajó lesüllyed az Atlanti-óceán aljára?

Hogy én ki vagyok? Engem MINDENKI ismer. Én vagyok a világ 
legnagyszerűbb szabadulóművésze. És egy roppant különleges külde-
téshez keresek asszisztenst. Többet is el fogok árulni (a nevemet is!), 
ha azzal, hogy kiszabadulsz ebből a könyvből, bizonyítod a rátermett-
séged. Máskülönben csak az én roppant értékes időmet vesztegeted!

Elküldtem a kis kedvencemet, Amicust, a pockot, hogy a kalan-
dod során figyelemmel kísérhesselek általa. Mivel ő az álcázás nagy-
mestere (persze nem olyan tehetséges, mint én!), addig nem fogod 
látni őt, amíg meg nem rajzolod. Mindig jelezni fogom, ha a közeled-
ben van, hogy észrevehesd!

Előre sz
ólok,  

így fo
gsz 

kinézni,  

ha lapozol, é
s e

lolva
sod,  

hogy m
i vá

r rá
d.

Azt kérdezed,  

hogyan néz ki egy  

pocok? Mint egy  

szurikáta és egy  

mókus keveréke.

Én vagyok Amicus!  
Ha benne vagy a pác-

ban, keress engem 
bátran!

Rajzold meg a pockomat, Amicust!
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ITT HAJTSD BE!

Ha túl akarod élni ezt a kalandot, akkor firkálnod, rombolnod és dön-
tened kell. Ahhoz, hogy „átrágd” magad ezeken az oldalakon, hasz-
nálj hegyes ceruzát vagy golyóstollat, ha firkálnod vagy rombolnod 
kell. A következő három villámfeladattal gyakorolhatod a szaba duló-
művészetet.

Rombolj!
1. villámfeladat

Hogyan fogsz feljutni az árbóckosárba, ahonnan a hajó őrszemei ész-
revehetik a közelgő veszélyt? A kosár tizenöt méterrel a csónakfe-
délzet fölött van!

Tedd tönkre ezt a tökéletes lapot: tépd be a szaggatott 
vonal mentén, és hajtsd be a szürke vonalnál!

Ne habozz, ha arra 

kérlek, tépd el,  

hajtsd be, gyűrd össze 

az adott lapot, mivel 

minden perc számít!
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Firkálj!
2. villámfeladat

A Titanic 1912. április 14-én, este 11 óra 40 perckor neki fog ütközni 
egy jéghegynek, majd két óra és negyven perc múlva elsüllyed.

Látod már a jéghegyet? 
Vagy bármi mást? 

Rajzold le, hogy mit látsz az árbóckosárból!

Az árbócban létra  
vezet fel a kosárhoz.  

Ha az őrszemek  
meglátnak valamit, 

megkongatnak  
egy nagy harangot, és  
távbeszélő készüléken 
értesítik a kapitányt. 

Lapozz!
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Dönts!
3. villámfeladat

Gyorsan kell majd döntened, ha ki akarsz szabadulni ebből a könyvből. 
Minél többet tudsz a Titanicról, annál könnyebb lesz minden dönté-
sed. Szerencséd, hogy részletes feljegyzéseket vezetek a kalandjaim-
ról. A könyv végén találod a Szabadulóaktáimat, melyek tele vannak 
olyan információkkal, amelyek segítenek kimászni a bajból.

181.
OLDAL

Ha ezt a mappát látod,  
lapozz a megadott oldalhoz 

a Szabadulóaktáimban!

A Titanic majdnem olyan  

hosszú volt, mint 3 amerikai  

focipálya, és több mint 3000  

ember 3 évig építette.

1912-ben ez volt a világ 
legfényűzőbb hajója.

Lássuk, hogyan döntesz az alábbi helyzetben!
Indulás előtt szeretnél még többet megtudni a Titanicról?  

Lapozz a 181. oldalra!
Vagy ha úgy gondolod, hogy már eleget tudsz, lapozz egyet!
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Remek! Az alapokkal már tisztában vagy.
Készen állsz arra, hogy belekezdj a nagy szökésbe? Kinek a bőrébe 
akarsz bújni ezen a kalandos utazáson? Mielőtt döntenél, olvasd el, 
hogy kinek mekkora esélye van a túlélésre a Titanicon! Minél alacso-
nyabb az esély, annál nehezebb dolgod lesz.

A harmadosztály sok utasa új életet 
szeretne kezdeni az Egyesült Államok-
ban; mint például egy Londonhoz közeli 
gazda, aki pekánfákat szeretne ültetni 
Floridában, vagy Goodwinék nyolctagú 

családja, akik New Yorkba utaznak, 
hogy Mr. Goodwin az ottani erőműben 

vállaljon munkát.

Az első osztályon a világ leg-
tehetősebb embereit – a ban-

károkat, a politikusokat, 
a hivatásos sportolókat, az üz-

letembereket – látják vendégül, 
köztük a New York-i Macy’s 

áruházlánc tulajdonosát, Isidor 
Straust és feleségét, Idát.

AZ UTASOK BESOROLÁSA A TÚLÉLÉS ESÉLYE

Első osztály 61%
Másodosztály 42%

Harmadosztály 25%
A legénység tag jai kevesebb, mint 25%

Potyautasok ismeretlen
A pontos számokat senki nem ismeri – még én sem!
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Döntsd el, hogyan fogsz utazni!
Írd be a neved az alábbi üres mezők egyikébe!

UTAS – Lapozz az 62. oldalra!

A LEGÉNYSÉG TAGJA – Lapozz a 120. oldalra!

POTYAUTAS – Lapozz egyet!

Sok szerencsét (szükséged lesz rá)!
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