Harisnyás Pippi eltűnésének híre hozzánk is eljutott. Egy ideig követtük Kalle nyomozó
tevékenységét, de később, adott pillanatban bekapcsolódtunk mi is a nyomozásba.
Megtudtuk, hogy a nyomozó Svédországból eljutott Borneó szigetére, s ott utolért egy bohókás
elefántot, melynek a csíkos harisnyájában talált egy cetlit. Ez állt rajta:

Kalle úr arra a következtetésre jutott, hogy Astrid Lindgren házában lehet Pippi. Amikor azonban
megérkezett oda, tárva-nyitva talált mindent. A házban az egyik szőnyeg alatt észrevett egy szellőzőt,
abban pedig egy hajgumit. A hajgumiban egy összesodort papírt, s benne egy újabb üzenetet:

A nyomozó nem szívesen csalódott volna többet, ennek ellenére követte a nyomokat. Amikor
belépett a villába, csak Pippi lova, Foltos volt ott.
A ló furcsa módon éppen egy kis
papírfecnit rágcsált, s ez feltűnő volt Kalle úrnak. Óvatosan kihúzta a nyálas papírdarabot az állat
szájából, de bizony egy kis időbe telt, amíg értelmezni tudta az elmosódott szöveget:

A nyomozó elmosolyodott, mert most már tudta, hogy bizony ugyanolyan csintalan, cselszövő
maradt Pippi, mint gyermekkorában volt. Nem is Pippi néniként gondolt rá.

Nagy levegőt vett és újra útnak indult.
Mivel a mézeskalácssütő verseny kapcsán a mi osztályunk már közismert volt, ezért Kalle nyomozó
felvette velünk a kapcsolatot. Nagyon örültünk, hiszen ezt terveztük mi is. Számos kérdést feltett
nekünk, majd elmondta, hogy minden nyom ide vezet hozzánk, Bicskére. Ekkor jöttünk rá, hogy az a
vörös hajú „néni”, aki furcsa akcentussal beszélt és minden áron meg akarta kóstolni a sütinket,

feltehetőleg Pippi volt. Nagyon büszkék voltunk, hiszen ízletesnek, sőt az ő gyömbéres sütijéhez

méltónak találta.
Természetesen maradtunk a „sütis” nyomon, s hamarosan egy hirdetésre lettünk figyelmesek a
Bicske.hu oldalon. Új SÜTIBOLT nyílt a város központjában. Kalle nyomozóval együtt biztosak voltunk
abban, hogy Pippi áll a háttérben. Még aznap meglátogattuk a boltot, amelynek már a környékén is
gyömbér-, vanília- és fahéjillat terjengett.

Belépve a boltba, várakozásunk ellenére nem Pippi állt a
pult mögött. Csalódásunkat látva, az eladó mindenféle finom süteménnyel kínált bennünket. Feltűnt
egy szívformájú gyömbéres sütemény, ami egy titkos üzenetet rejtett Pippitől. Az állt benne, hogy
világ életében szerette a bújócskázást, hát miért éppen most ne tenné. Leírta, értesítést kapott
Annika és Tomi unokáinak hitetlenkedéséről, miszerint el sem hiszik, hogy valaha létezett az a
kedves, vicces, eleven, vöröshajú kislány, akiről olyan szívesen meséltek nagyszüleik. Nem akar nekik

csalódást okozni, ezért visszautaott Svédországba.
Ám játékos
kedve most sem hagyja el, s nem árulja el, hová és mikor érkezik meg. Kalle nyomozó elköszönt
tőlünk, megköszönte a segítségünket, és mosollyal az arcán ismét útnak indult.
Ez az információ azonban nekünk nagy örömet szerzett, hiszen most már tudjuk, közöttünk él
Harisnyás Pippi, sőt nálunk is járt, láthattuk. Habár nem ismertük fel őt, nyomokat hagyott nálunk
maga után. Látható, ízlelhető, és RÁ emlékeztető sütinyomokat.

