
A romváros

Mindenki tudja, hogy a dzsungelben hol van ez a hely, de csak 
kevesen jártak ott; mert amit Hűs Tanyának neveztek, régi 
elhagyott város volt, beleveszve, beletemetve a dzsungelbe. Az 
állatok nem szívesen keresik fel azt a helyet, ahol valaha 
emberek éltek. Mellesleg ott éltek a majmok is, amennyiben 
egyáltalán véve élnek valahol. Önérzetes állat még a tájékára 
sem ment ennek a helynek, kivéve a szárazság idejét, mivel az 
omladozó medencékben és vízgyűjtőkben mindig volt egy kis 
víz.
A majmok az ő városuknak nevezték ezt a helyet, s úgy tettek, 
mintha lenéznék a Vadon Népét, amiért az erdőben él. Pedig 
hát fogalmuk se volt arról, mire valók ezek az épületek, és 
hogyan kellene hasznukat venni. Körbeültek a király 
tanácstermének padozatán, bolhászkodtak, és embernek hitték 
magukat, vagy ki s be szaladgáltak a tetőtlen házakban, 
vakolatot és régitéglákat gyűjtöttek össze egy sarokba, aztán 
elfelejtették, hogy hová dugták. Kikutatták a palotának minden 
folyosóját, sötét alagútját, száz meg száz sötét kis szobáját, 
de sohasem emlékeztek arra, hogy mit láttak, mit nem. 

A majmok késő délután cipelték Mauglit a romvárosba, és egy 
időre szörnyen meg voltak magukkal elégedve. Egymást kézen 
fogva körtáncot jártak, s énekelték a maguk bolondos dalait. 
Maugli még soha életében nem látott indiai várost, s bár ez 
inkább csak romhalmaz volt, mégis csodálatos és pompázó volt. 
Valami király építtette réges-régen egy kis domb tetején. 
Megvannak még a kőutak, felballaghatsz rajtuk a leomlott 
kapukhoz, ahol egy-egy fadarab lógott a rozsdás sarokvasakon. 

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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Fák nőttek kívül-belül a falakon, vad kúszónövények lógtak ki a 
bástyatornyok ablakaiból. A domb tetejét nagy, fedetlen palota 
koronázta; az udvarok s a szökőkutak márványa megrepedezett, 
a kövezett udvart fölverte a fű. 
Maugli fáradt volt és éhes; kóborolt az üres utcákon, kiabált, 
de senki sem válaszolt neki, s Maugli érezte, hogy csakugyan 
átkozottul rosszhelyre került. 
Egy felhő takarta el a holdat miközben Maugli azon törte a 
fejét, hogy mi is fog történni. Ezt a felhőt figyelte a három jó 
barát, Bagira, Balu és Ká is a város fala alatt húzódó, 
omladozó árokban.
- Én majd a nyugati falhosssz megyek - sziszegte Ká -, 
gyorssszan lekússszom, úgy, hogy védjen a lejtő. 
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