
Imithe! 

Tasc 1:
Cén fáth a raibh Colm ag ligean air féin 
gur Harry Potter a bhí ann, dar leat?

Tasc 2:
Ainmnigh 5 rud is féidir a dhéanamh sa 
teach nuair a bhíonn an aimsir go holc.
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1. Cén uair a tharla an scéal seo?
 (a) San fhómhar
 (b) Sa gheimhreadh
 (c) San earrach

2. In alt 1 tá an focal ‘cleas’ in úsáid mar:
 (a) briathar. 
 (b) ainmfhocal.  
 (c) aidiacht. 

3. Cén fáth ar rith Cara amach as an seomra?
 (a) Bhí sí ag rásaíocht
 (b) Ghlaoigh Mamaí uirthi
 (c) Thit sí amach le Colm

4. Bhí aghaidh Mhamaí chomh bán le sneachta mar:
 (a) bhí a haghaidh clúdaithe le púdar.
 (b) bhí imní uirthi. 
 (c) bhí sé ag cur sneachta.

5. Cén fáth ar thosaigh Colm ag caoineadh?
 (a) Bhí sé míshásta le Cara
 (b) Cheap sé go raibh Cara imithe
 (c) Bhí Mamaí míshásta leis

6. Conas a mhothaigh Colm nuair a chonaic sé
 Cara arís?
 (a) Bhí eagla an domhain air
 (b) Bhí fearg mhór air
 (c) Bhí áthas mór air

Lá fliuch gaofar a bhí ann, go gairid tar éis na Nollag. 
Bhí Colm agus Cara ag súgradh sa teach agus ag imirt 
cleasanna draíochta ar a chéile. Bhí Colm ag ligean air gur 
Harry Potter a bhí ann. Bhí sé réidh le cleas draíochta a 
imirt ar Chara nuair a thosaigh Cara ag troid leis. Bhí Colm 
an-mhíshásta. ‘Scriosann tú gach rud i gcónaí, a Chara. 
Cuirfidh mé faoi gheasa thú agus imeoidh tú go deo,’ a dúirt 
sé léi. Thóg sé a shlat draíochta, ach nuair a chonaic Cara 
é, rith sí amach as an seomra ag caoineadh. 

Shuigh Colm síos ar an tolg le féachaint ar an teilifís leis 
féin. Bhí an aimsir ag éirí níos measa agus sula i bhfad bhí 
gaoth mhór taobh amuigh. D’éirigh Colm rud beag buartha 
ansin toisc nach bhfaca sé Cara le tamall. Chuaigh sé 
isteach sa chistin agus chuir sé ceist ar Mhamaí an bhfaca 
sí Cara, ach ní fhaca. Ansin, d’éirigh Mamaí buartha freisin. 
Bhí aghaidh Mhamaí chomh bán le sneachta. Ghlaoigh sí 
ar Chara ach ní raibh freagra ar bith ann. D’fhéach siad i 
ngach seomra sa teach ach ní fhaca siad áit ar bith í. Bhí 
an bheirt acu ina seasamh taobh amuigh de sheomra Chara 
nuair a thosaigh Colm ag caoineadh. ‘Tá Cara imithe mar 
gheall ormsa. Chuir mé faoi dhraíocht í agus anois tá sí 
imithe go deo.’

Go díreach ansin, chonaic Mamaí rud éigin faoi leaba Chara. 
D’iarr sí ar Cholm féachaint faoin leaba. Cé a bhí ann ach 
Cara, agus í ina codladh! Bhí lúcháir an domhain ar Cholm 
nach raibh Cara caillte níos mó. Dhúisigh sé Cara agus dúirt 
sé léi go raibh brón air. Bhí gach duine sona sásta ansin.


