Kalle nyomozónak a nyomozás elindításához fontos adatokra volt szüksége. Tudtunk a nyomozásról,
ezért mi is gondolkodóba estünk, ötleteltünk, jegyzeteltünk.

Olvastunk a nyomozó kalandos, de sikertelen útjairól.

Mi azonban arra gondoltunk, hogy a legjobb lesz, ha Svédországból indítjuk újra a nyomozást.
A Villekulla-villa, a ház, ahol Harisnyás Pippi élt, elég zűrzavaros, rendetlen. S mivel az egész világon
keresik Pippit, mi is láttuk a ház rajzát, ahol különleges nyomokat vettünk észre a falakon. Azonnal
vonatra szálltunk és jelentkeztünk Kalle nyomozónál. Ő örömmel fogadott minket és az ötleteinket.
Felhívtuk a figyelmét a furcsa és különleges nyilakra a terasz falán. Azonnal a villához sietett. Együtt
követtük a jeleket, s hamarosan meg is találtunk, egy kézzel rajzolt térképet az eresz alatt.

Bíztunk benne, ez a térkép segít Pippi nyomára vezetni. Furcsálltuk azonban, hogy éppen
Magyarországot jelöli úti célként. A nyomozó biztatott minket, keressünk tovább. A nyomok az ágy

alatt, a fán és a madárfészekben, mind egy irányba mutattak. Egy lezárt, titokzatos és rejtélyes
szobába. Kicsit félve ugyan, de beléptünk az ajtón, s ekkor Kalle nyomozó véletlenül megnyomott egy
gombot a falon. Ekkor megnyílt a padló kb. egy méterre előttünk. Lemásztunk. Egy szakadt, csíkos
harisnyába botlottunk, ami Pippire utalt, ezért alaposan megvizsgáltuk. Találtunk is benne egy titkos
írással írt üzenetet:

Összedugtuk a fejünket és hamarosan készen is állt a megfejtés.

Magyarországra utaztam.
Nagyon örültünk, hiszen most már bizonyossá vált a térkép úti célja. Azonban ki kellett találnunk,
hogy az ország mely pontján keressük őt. Útközben hazafelé sokat gondolkodtunk, s végül
megegyeztünk egy közös véleményben. Csakis Budapesten lehet, hiszen Pippi hosszú nevében a
Citadella szó erre utal. Nem volt hiábavaló a következtetésünk, mert valóban ott, a Citadella tövében
találtunk rá két kis boltra. Egy sütiboltra „Gyömbér a sütin” néven és egy harisnyaboltra „Csík a
harisnyán” néven. Így már egészen biztosak voltunk, hogy megtaláltuk Pippit.

Kalle nyomozóval együtt beléptünk a sütiboltba, és legnagyobb örömünkre a mi kedves, vörös hajú
Pippink állt a pult mögött. Megkínált minket a világhírű gyömbéres sütijével, mi pedig boldogan
kóstoltuk meg. Közben elmesélte sorra merre járt, hány országban ismertette meg az emberekkel a
kedvenc finomságát. Szívesen mesélt gyermekkoráról, a barátairól, lováról és kedves kicsi majmáról.
Büszkék vagyunk, hogy nálunk, Magyarországon találtunk rá a még mindig fiatal és vidám Pippire.

Izgalmas kalandban volt részünk.

