
Megtaláltuk Harisnyás Pippit! 

 

 

          Mi vagyunk az Inkeys detektívek. Kalle nyomozó társaivá váltunk Pippi néni felkutatásában.  Követtük 

a nyomozása eredményeit az első pillanattól. Új nyomokat is találtunk. 

          Pippi 18 éves volt, amikor nyoma veszett Svédországban. Felpattant pöttyös lovára egy bőröndnyi 

pénzzel, a kedvenc kekszével és útnak eredt. Innen indult a különös nyomozás. 

- Miért van itt ennyi egér? - Hol vagyunk? – kérdezte Zozó nyomozó. A villamosmegálló tábláján ez állt: 

EGÉRVÁROS. A tábla oszlopához volt kötve egy bozontos pöttyös ló. - Ez Pippi lova! Hol lehet ő?  

- A 28-as villamosra szállt fel a szeplős lány – mondta egy járókelő. A 

kikötőbe visz a járat.  

- Irány a kikötő! Elkéstünk. Lobogott a két fonott copfja előttünk, de nem 

értük utol. Vízre szállt a Szélkirálynővel. Még hallottuk a hangját a hajóról. 

- Szia, Rumini a nevem. –Az én nevem Pippi. És eltűnt az orrunk elől.  

- Hová tart a hajó? – érdeklődtünk a kikötőben. – Portugáliába - mondta a 

gesztenyeárus.  

Mi is vettük az irányt Portugáliába. Napsütés, tengerpart. -Hmmm! Jó ízlése 

van Pippinek. Nyakunkba vettük a fővárost. Elfoglaltuk a szállodai 

szobánkat. Petra nyomozó egy szakadt koffert talált az ágya alatt. 

Belenéztünk. Üres volt. Csupán néhány fotó volt benne, de az illata! Gyömbéres felhő szállt ki belőle. – 

Nézzük meg a fotókat! – javasolta Viki nyomozó. – Idenézzetek fiúk és lányok! Nelsson úr van a fotókon! Ez 

Pippi bőröndje! Talán még itt van a közelben. Futottunk a recepcióra. Ismét elkéstünk. Pippi már 2 hete 

elhagyta a szállodát. Ki tudja hol jár már? 

Kalle nyomozóval a tengerparton futottunk össze. Nyaldosta a lábunkat a tenger csodás habja. Megbeszéltük 

a nyomozás addigi eredményeit. – Jaj, vigyázzatok, egy szörny közeledik! – kiáltott Beni nyomozó. 

Szerencsére csapatunk idejében kimenekült a partra, de Kalle nyomozót bekapta a szörny.  

Mit volt mit tenni, mindannyian hazautaztunk szerető családunkhoz.  

          Rövidesen újra találkoztunk. A Szivárvány Heted 7 Határon című lapban volt olvasható, hogy önkéntes 

nyomozókat keresnek Egyiptomban. Kheopsz fáraó piramisában eltévedt egy turista. - Naná, hogy ott a 

helyünk! Irány Egyiptom! 

Egy októberi napon érkeztünk a helyszínre. A piramis nem volt romos, pedig többszáz 

éve állt már. Bementünk. Ijesztő sötétségbe csöppentünk. Szerencsére volt 

elemlámpánk. Útközben találkoztunk egy múmiával. Nagyon 

megijedtünk tőle, ezért elszaladtunk. Egyszer egy hangra lettünk 

figyelmesek. Valaki nagyon szöszmötölt. Közelebb mentünk. Hát 

ki lett volna más, mint Pippi néni. Szeplőiről, sárgarépa színű hajáról és apjától kapott 

fekete cipőjéről ismertük fel. Ruhája koszos és nagyon büdös volt. A múmia észrevett és 

követett minket. Szerencsére gyorsan kiértünk a piramisból. Kiderült, hogy ő is egy 

turista volt. Két turistát mentettünk meg. Nagyot nevettünk. Pippi néni nagyon hálás 

volt. Megkínált bennünket gyömbéres süteményével. – Hmmm, de finom volt! 

Sajnos rövidesen ismét nyomát vesztettük. Csak sejtettük, hogy vele volt tele másnap az 

internet: Egy vörös hajú szeplős nő lovagolt a Nílusban egy krokodil hátán. Nem találtuk meg. Pedig el akartuk 

kérni tőle a sütemény receptjét. 



          Kalle nyomozóval Budapesten találkoztunk. A repülőtéren.  Elmeséltük 

neki az egyiptomi kalandot Pippi nénivel. Ő sem tétlenkedett a közel 20 év alatt. 

Különös kalandokban volt része. Elmesélte, hogy Indonéziában megtalálta Pippi 

néni harisnyáját egy elefánt lábán. Megtudtuk tőle, hogy Kínában is járt Pippi 

néni. Nilsson úr szolgálta ki a nyomozót az egyik utcai étkezdében. Mire 

megtudta volna, hogy hol van Pippi néni, elaludt a furcsa étektől. Biztosan a 

Szélkirálynőn jutottak hozzá a fabatkák altató italához. Azt keverhette bele a 

majom az ételbe.  

          Az biztos, hogy Pippi néni az egész világot bejárta az elejétől a végéig.  

Hogy miért éppen Budapesten találkoztunk? Egy újabb nyom miatt. Egy hírműsorban figyeltünk fel rá, hogy 

a Gellért Hotelben sütiversenyt rendeztek. Az első díjat egy gyömbéres keksz nyerte. A finom sütemény 

Svédországból származik. Az idős hölgy, a süti készítője annyit árult el magáról, hogy 18 éves kora óta utazik. 

Bejárta az egész világot, és süteményét mindenhol ismerik az emberek. Mára megöregedett, és úgy döntött. 

Letelepedik. A világ legcsodásabb helyét kereste, és úgy érzi megtalálta.  

Kétség sem fért hozzá, hogy a sütigyőztes Pippi néni. Naná, hogy a Gellért Hotelben találkoztunk Kalle 

nyomozóval. – Hogyan tovább? – kérdezte. – Gyerekek elfáradtam, megöregedtem. A nyomában járunk, de 

mégsem lelünk rá. – Vajon merre járhat? 

- Azt mondta, a világ legcsodásabb helyét keresi. – Megvan! – Gyerünk srácok! Irány a Déli Pályaudvar! A 

világ közepe Nagykanizsán van, az Inkey Boldizsár Általános Iskolában! 

És most itt vagyunk az Inkeyben. Tűvé tettük az egész sulit. A pincétől a padlásig mindent bejártunk. Hogy 

eddig nem jöttünk rá, hogy mi az a finom illat, 

ami a sulikönyvtárból árad kifelé! Pippi néni 

gyömbéres kekszének illata. -  Irány a 

könyvtár. – A zenélődoboz! Pippi néni 

zenélődoboza állt az asztalon, amit Annikától 

és Tomitól kapott még gyerekkorában a 

szülinapjára.  

- Pippi néni! Hát itt vagy! Hogy megváltoztál! 

A hajad kifakult, a ruhád, na és a harisnyád 

sem a régi. Igaz, a szeplőid megmaradtak.  

- Igen kis nyomozóim, Pippi néni 

megöregedett. Ügyesek vagytok, hogy 

megtaláltatok. Jutalmul megtanítom nektek, 

hogy készül Harisnyás Pippilotta Citadella 

Intartzia Majolika Ingaóra, vagyis Pippi néni kedvenc süteménye, a pepparkakor.  

Kalle nyomozóval éppen most vesszük fel a kapcsolatot. – Kedves Kalle úr, szeretettel várunk Nagykanizsán, 

a Palini Inkey Boldizsár Általános Iskolában: Pippi néni, Viki nyomozó, Zoé nyomozó, Petra nyomozó, Beni 

nyomozó és Zozó nyomozó. Látogass meg minket ezen a kis szigeten, a világ közepén! 

https://drive.google.com/file/d/1KJtctcZEFYXXpiAEgd5j_eLwjReI087L/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1Qa4hJm8lBhn9n7JHuYoWgJFSBXCo9OqU/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1VN9Bkj2feBpb3ZTwtZBnGFWztdU8eW17/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1jroQt96zOwBb5ADojmmBP4fcBFqSszwv/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1l3XV8BabjnaRJBDJ1Oq1SxY8suHNuw4M/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1wtytK_dpZiHCfF6tPbAjOjtPUHRtX5Vd/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1wtytK_dpZiHCfF6tPbAjOjtPUHRtX5Vd/view?usp=sharing

