Pippi néni 75 éves
A bakonynánai temetőben az alábbi sírfelirat található
„MACSKA MACSKAKULA
Oly szép macska, e macska
Bár a lába kicsit kacska.
A szíve nagy, az esze kicsi,
A kekszet azért el is rejti.
Meg hát aztán értsünk szót,
Az én macskám nagy birkózó vóóót!”
A fenti versikéből arra következtettünk, hogy Pippi néni itt rejtőzködik valahol. Ilyen
nevet csak a mi Pippi nénink tud kitalálni! Na de, ha a macskája itt található, hol van
Pippi néni? Sőt! További nyomokra bukkantunk a környéken!
A Római fürdő Savanyó Jóska barlangját
valami titok lengi körül. Senki sem tudja,
hogy vajon ki lakhat ott. Már sokan
megpróbáltak a barlangba bejutni, de senki
sem tudott, mert az avarban titokzatos,
csúszós vörös hajszálak lapultak. Na de
kinek van vörös haja? Szerintünk csak Pippi
néninek van ilyen semmivel sem hasonló
izzó vörös haja! Nem elég a vörös
hajszálözön, de furcsa ló pata nyomokat
észleltünk a barlang körüli ösvényen.
Követtük őket természetesen! A
patanyomok egy eldugott vállalathoz
vezettek!

A környéken mostanában amúgy is sokat
hallani egy titkos vállalatról, ahol a
csintalanságok előállításán dolgoznak.
Náluk az a szabály, hogy csak nem
normális ruhákban jelenhetnek meg, vagy
különben irgalmatlan normális munkát kell végezniük. Például irgalmatlan normális
munkák a következők: a pék, szerelő, favágó, programozó és a harisnyakészítő. Azt
mondjuk jó, ha tudjátok, hogy a vállalatnál különleges és csak ízlésficamos emberek
dolgozhatnak, ezért néznek ki furán.

Készítettünk pár fényképet és bátran állíthatjuk, ha az alábbi öltözetű egyéneket
látjátok, fogjátok a gyanút, hogy a jó nyomon jártok, hogy Pippi néni nyomára leljetek.
Arra sajnos még nem jöttünk rá,
hogy egész pontosan mit is csinál
a vállalat, de nem adjuk fel.

Pippi néni háza
Pippi néni háza kicsit túl zsúfoltnak tűnik első látásra. Kíváncsiak vagyunk, hogy
vajon hogy lehet itt élni? A házat lehet, hogy szellemek lakják, annyi a zegzug. Nem
is tudjuk elképzelni, hogy Pippi néni hogy bírja ki ebben a rendetlenségben!
Helyesbítünk, Pippi néni biztosan nagyon élvezi az itt létet, ő szereti a sok limlomot.,
de azért a lukakat igazán befoltozhatná!

