
Futa Fata – 
Ábhar Tacaíochta 
don Seomra Ranga
Galánta
le Frank Cottrell Boyce
Leagan Gaeilge le Tadhg Mac Dhonnagáin

Faoin Leabhar: 
Níl mórán cara ar bith ag Rónán. Is ar éigean a thugann duine ar bith faoi deara go bhfuil sé ar an saol ar 
chor ar bith go dtí go dtugann a Dhaideo seanbhuidéal lóis iarbhearrtha dó dá lá breithe. Nuair a thosaíonn 
Rónán ag cur na lóise air féin, tá gach cailín sa scoil ina dhiaidh. Bíonn siad ar fad ag iarraidh suí in aice 
leis agus labhairt leis agus am a chaitheamh leis. Ach ní maith le Rónán é sin ach an oiread, mar go bhfuil 
fadhbanna ag baint leis an saol sin chomh maith. An mbeidh sé sásta go deo?

Faoin Údar: 
Is scríbhneoir é Frank Cottrell Boyce ar maith leis go leor cineálacha scéalta a chumadh. Scríobhann sé 
leabhair do dhaoine óga, scríobhann sé scripteanna scannán. Ceann de na rudaí ba mhó a scríobh sé riamh 
ná an script don seó a cuireadh ar siúl i Londain nuair a d’oscail na Cluichí Oilimpeacha sa chathair sin sa 
bhliain 2012. Tá duaiseanna móra bainte aige dá chuid scríbhneoireachta, ina measc an Carnegie Medal 
agus an Guardian Prize. B’as Éirinn dá mhuintir, ach is i Sasana a tógadh é féin. Tá sé pósta agus tá seachtar 
clainne air.  

Téamaí an Leabhair:  
Féinmhuinín: An fhadhb is mó atá ag Rónán ná go gceapann sé nach bhfuil aon tábhacht leis féin. Níl sé 
go maith ag rud ar bith, dar leis. Is éard atá sa scéal ná cur síos ar an mbealach a thagann athrú ar thuairim 
Rónáin ina leith féin.

Mianta: Tá seanfhocal ann i mBéarla a deir ‘be careful what you wish for.’ Uaireanta, samhlaíonn tú go 
mbeadh sé go hiontach dá mbeadh bua éigin agat nó athrú éigin ar do shaol agus dá dtarlódh sé, bheifeá 
sona sásta as sin amach. Ach b’fhéidir nach mbeadh. Cuireann an scéal seo síos ar an gcaoi a bhfuair Rónán 
mian a chroí – aird gach duine a bheith air – ach nuair a fuair, thuig sé nárbh é sin a bhí uaidh.
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Gabhann Futa Fata buíochas le COGG a thacaigh le 
foilsiú an ábhair thacaíochta seo.



Caibidil 1
I dtús an leabhair, úsáideann an t-údar cur síos atá greannmhar, agus brónach ag an am céanna le taispeáint 
dúinn nach bhfuil mórán cairde ag Rónán, an buachaill atá ag insint an scéil. Conas a dhéanann sé é sin? 
Cén líne sa scéilín faoin lá breithe, ar leathanach 2, a léiríonn go láidir nach bhfuil daoine ag iarraidh bheith 
cairdiúil le Rónán?

Sular bhuail Rónán le hÉabha cad a rinne sé a thaispeánann dúinn go bhfuil sé an-chúthail agus é ag caint 
le cailíní, go háirithe le cailín a thaitníonn leis?

Cén chomparáid a dhéanfá idir an chóisir a bhí ag Rónán agus an ceann a bhí ag a dheartháir, Liam?

Le plé sa rang:

Cad atá ar eolas ag daoine sa rang faoin gcluiche Warhammer? Má tá daoine ann nach bhfuil eolas ar 
bith acu air, cuireadh na daoine eile ar an eolas iad. Mura bhfuil a fhios ag duine ar bith rud ar bith faoi 
Warhammer, déan taighde air.

Sula léann an rang focal eile – cad tá chun tarlú do na carachtair seo idir seo agus deireadh an scéil, dar libh:

1.  Rónán

2.  Éabha

3.  Traolach
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An Clúdach
Sula dtosaíonn tú ag léamh an leabhair, féach ar an gclúdach tosaigh. Scríobh síos do thuairim maidir leis 
an méid a tharlóidh sa scéal, díreach ón eolas atá ar fáil sa phictiúr ar an gclúdach tosaigh. Nuair a bheidh 
an leabhar léite agat, féach arís ar an méid a scríobh tú. Cé chomh maith is a thuig tú an scéal ó bheith ag 
féachaint ar an gcludach?

Draíocht: Tá an scéal seo an-chosúil leis an gcineál scannáin a dtugtar rom-com, nó romantic comedy air. 
Tá scéal cairdis nó grá ann, ach tá baint ag fórsa draíochtúil leis an scéal chomh maith. 

Má thaitníonn an leabhar seo leat, seans go mbainfeá taitneamh as na leabhair eile seo sa tsraith: ‘Dochreidte’, 
scéal faoi bhuachaill a chreideann go bhfuil gach duine níos suimiúla ná é féin agus ‘Cuileog – An Scéal Faoi 
Chiarán Ó Mianáin’, scéal faoi bhuachaill a bhogann chuig scoil nua agus a bhfuil deacrachtaí aige le bulaí, 
de bharr nach bhfuil an fhéinmhuinín aige féin chun déileáil leis.

Caibidil 2
Cén sórt duine í Síofra, dar leat? Smaoinigh ar cheithre cinn d’aidiachtaí (focal a chuireann síos ar dhaoine 
nó ar rudaí) le cur síos a dhéanamh ar a pearsantacht. 

Ag deireadh na caibidle, feiceann Rónán den chéad uair go bhfuil fadhbanna ag baint le bheith ar an duine 
a thaitníonn le gach duine. Cad a tharlaíonn chun an fhadhb seo a léiriú do Rónán agus don léitheoir?
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Caibidil 3

Cúpla Ceist Faoin Téacs:

Cén sórt suíomh idirlín a bhí ar intinn ag Síofra a dhéanamh? Cén t-ábhar a bhí i gceist aici a chur ann?

Nuair a chuaigh Rónán chuig oifig an phríomhoide, cé na rudaí ar fad a rinne Bean de Brún a thaispeáin do 
Rónán go raibh an lóis iarbhearrtha Galánta ag dul i bhfeidhm uirthi?

Cé na daoine nach bhfuil faoi dhraíocht ag an lóis iarbhearrtha Galánta?

Lig ort gur tusa Ciarán Crosta. Scríobh síos an radharc sa cheaintín ar leathanach 22-23 mar a fheiceann 
tusa é. Déan cur síos ar do chuid mothúchán agus ar an méid a dúirt tú.

Le plé sa rang:

Cén carachtar is fearr leis an rang go dtí seo? Cén fáth?

Cén fáth, dar leis an rang, gur shocraigh an t-údar nach mbeadh Éabha faoi dhraíocht nuair atá gach cailín 
(agus bean!) sa scoil i ngrá le Rónán?

Cén chuma atá ar Shíofra, dar leat? Cén sórt gruaige atá uirthi? Cén dath atá ar a súile? Cé chomh hard 
is atá sí? An bhfuil sí tanaí nó trom? Scríobh síos do chuid tuairimí agus samhlaigh chomh maith conas a 
shiúlann Síofra agus cén sórt glóir atá aici.

Le plé sa rang:

Déan comparáid idir na tuairimí atá ag daoine éagsúla sa rang faoi Shíofra. Cén fáth a gceapann daoine 
go bhféachann sí mar seo nó mar siúd? Éist le tuairimí na ndaoine eile. Cé na tuairimí a thaitníonn leat atá 
éagsúil ón tuairim a scríobh tú féin síos an chéad uair?

Caibidil 4
Cé na rudaí a tharlaíonn gach uair a osclaíonn Rónán an buidéal Galánta?

Cé na rudaí éagsúla a rinne Síle, Laoise agus Aisling a thaitin le Rónán agus iad ar fad ar a mbealach chun 
na scoile?

Bhí Síofra agus a máthair ag argóint faoin suíochán a suífeadh Rónán ann. Cén comhréiteach ar chuimhnigh 
Rónán air chun stop a chur leis an argóint?

Ní bhíodh mórán duine ar bith ag an gClub Warhammer de ghnáth. Cén fáth a raibh athrú ar an scéal sin?

Cén fáth a raibh an t-ádh ar Thraolach, i ndeireadh na caibidle, dar le Rónán?  

Le déanamh:

Déan dearadh ar dhá phóstaer don chlub Warhammer – an chéad cheann déanta ag Traolach, sular thosaigh 
an scéal, agus an dara ceann ag Lúsaí, i ndiaidh di siúd agus gach cailín eile titim i ngrá le Rónán.



Caibidil 5
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Caibidil 6
Cén t-athrú atá tagtha ar thuairim Shíle agus Laoise i leith Rónáin?

Conas a thaispeáin Rónán nár labhair sé le hÉabha roimhe ar an mbus mar go raibh sé róchúthail le focal 
a rá?

Cé na rudaí ar fad a rinne Traolach, Éabha agus Rónán le chéile mar chairde?

Cén bronntanas a fuair Éabha do Rónán?

Déan cur síos ar Fhéile an Gheimhridh sa scoil.

Cén plean a bhí ag Rónán le Traolach a choinneáil gnóthach ionas go bhféadfadh sé roinnt ama a chaitheamh 
as féin le hÉabha?

Le plé sa rang:

An gcuireann cailíní níos mó iarrachta isteach i mbronntanais a cheannach ná mar a dhéanann buachaillí, 
meas tú? Tabhair fáth leis an tuairim atá agat.

Tagann stop tobann leis an scéal, agus ar bhealach, níl sé go hiomlán críochnaithe. Cén fáth a ndearna an 
t-údar é sin? 

An dtaitníonn an deireadh tobann leis an rang? 

Cad a tharlódh ina dhiaidh sin, dar libh?

Le déanamh:

Roinn an rang ina ghrúpaí beaga agus roinn na carachtair ar fad sa leabhar i measc na ngrúpaí. Déanadh gach 
grúpa pictiúr den charachtar sin. Sula dtosaíonn duine ar bith ag tarraingt, déan plé ar an gcarachtar agus 
ar an gcuma atá air nó uirthi, agus oibrigh amach gach rud – stíl ghruaige, méid, cén bealach a bhféachann 
an carachtar ort, ná héadaí a chaitheann sé nó sí ag an deireadh seachtaine, agus ar scoil, agus mar sin de.

Cén fáth ar éirigh Rónán neirbhíseach ag tús chaibidil 5?

Cén fáth a smaoinigh Bean de Brún ar chluiche rugbaí a eagrú? Cén fáth a n-éireodh leis an smaoineamh, 
dar léi?

Conas a bhí a fhios ag Rónán go raibh Traolach tar éis an buidéal Galánta a oscailt?

Le plé sa rang: 

Tá casadh mór eile tar éis teacht ar an scéal anois. Cad a tharlóidh idir seo agus an deireadh, dar leis an rang?

Le déanamh: 

Déan taighde ar an gcluiche rugbaí agus foghlaim cé na rialacha éagsúla a bhaineann leis. Ansin féach ar 
‘Rugbaí Beo’ ar TG4 agus bain taitneamh as an gcluiche fiáin spreagúil seo!

Scríobh scéal eile a thosaíonn leis an líne sin faoi dhuine acu seo: duine gan dídean i gcathair mhór; píolóta 
atá ina chaptaen ar scairdeitleán daoine, go hard os cionn na farraige; tumadóir atá ag snámh agus siorc 
ina dhiaidh. 


