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Egy szép Őszi napon, Kalle nyomozó éppen rendszeres délutáni sétáját járta élvezve a sápatag napfény 
kevés meleget adó sugarait, amikor az újságárus standját bambulva hirtelen egy régi ismerős neve; 
Harisnyás Pippi neve ütötte meg a szemét az egyik napilap főcímében. Kalle nyomozót elöntötte a meleg 
izgalom, egy pillanat leforgása alatt feltódultak a régi emlékek Pippiről, orcája kipirult, tekintete felélénkült, 
lépteit meggyorsította és izgatottan lépett oda az újságárushoz ahol remegő hangon kért egy példányt. 
Frissen vásárolt napilapjával a legközelebbi teázóba nyargalt, ahol a kedvenc csalánteája mellett többször 
is elolvasta a vezércikket, amiben felelevenítették Harisnyás Pippi emlékét és mivel Pippi néni 75. 
születésnapja közeledett felszólították az olvasókat, hogy segítsenek megkeresni őt, mert a napilap 
szerkesztősége egy kedves találkozóval szeretné a gyerekek legjobb barátját, a szívből szerető és minden 
ellenséggel dacoló Harisnyás Pippit a születésnapján megünnepelni. Kalle nyomozónak aznap nem jött 
álom a szemére, egész éjszaka gondolkodott, értékelt, lehetőségeket mérlegelt és végül reggelre megvolt 
a terve hogyan tudná a leghatékonyabban megtalálni régi barátját Harisnyás Pippit. 

Kalle először is az Északi Sarkon 
próbálta megtalálni Pippi nénit, 
mert azt gondolta, hogy az a 
legtitkosabb hely a világon és 
mostanában annyira sok furcsa 
játék készül  a gyerekek 
átmozgatására és 
szórakoztatására, mint például az 
Xbox csapatsport és táncjáték, 
hogy bizton állíthatja, ebben 
Harisnyás Pippi nyakig benne van. 
Kutyaszánnal érkezett a 
Télapóhoz, aki nagyon örült Kalle 
nyomozó őszi látogatásának mert 
remélte, hogy még a közelgő 
december 6-a előtt megnyugtató 
híreket kap a gyerekek egyre 
gyorsabban változó igényei felől és 
a krampuszaival még időben fel 
tud készülni a szívből jövő 
ajándékozására. A beszélgetés 

során, sajnos kiderül, hogy Harisnyás Pippit nem látta a Télapó már évek óta, de úgy gondolta, hogy Pippi 
csakis haza mehetett Svédországba. Kalle nyomozónak vissza kellett tehát mennie. Télapó, hogy segítsen, 
felajánlotta egyik rénszarvasát az útra, igy Kalle nyomozó felült egy rénszarvas hátára aki elvitte őt a 
Svédország hegyei között lakó medvéhez, Pippi jó barátjához. Pippi és a medve együtt szoktak az éves 
erdei farönk dobáló versenyre készülni. Kalle nyomozó a medvétől érdeklődött Harisnyás Pippi holléte felől, 
hiszen a medve egyik lábán ott volt egy csíkos harisnya, pont olyan, mint Pippié, mert nagyon fázott a 
medve lába. De a medve ahelyett, hogy válaszolt volna Kalle kérdéseire elfutott és a nyomozó nem tudta 
már utolérni. Kalle gondterhelten síelt le a hegyről  és ült be egy melegedőbe gondolkozni. Természetesen 
ott is csalánteát ivott, mert az segített neki az agytekervényeit frissen tartani. Amint a melegedő teraszán 
ülve azon gondolkodott, hogy talán, végső elkeseredésében medvecsapdát fog felállítani, hogy szóra bírja 
a medvét, egyszer csak egy elefánt ormánya tapogatózott a teás bögréje után.  

  

Kalle  meghökkenve pattant fel gondolataiból és mivel a félelmet nem ismerte odasietett az elefánthoz, 
hogy számonkérje rajta bosszantó viselkedését. Amikor az elefánt mellé ért, éppen kitátotta a száját, hogy 
vehemensen belekezdjen a mondókájába, amikor észrevette, hogy az elefánt lábán ott volt Harisnyás 
Pippi másik harisnyája. Természetesen Kalle nyomozó bosszúsága azon nyomban elillant és érdeklődni 
kezdett Harisnyás Pippi és az elefánt kapcsolatáról, mikor találkoztak, mit csináltak együtt, és végül, hogy 
hol van Harisnyás Pippi. Az elefánt azt mondta neki, hogy keresse Pippit a tengerben, mert oda ment 
úszni. Kalle nyomozó az információk alapján úgy vélte, hogy Pippi néni Olaszországba mehetett strandolni, 
ezért azonnal vonatra szállt, ami elvitte őt Bibionéig. De legnagyobb sajnálatára Kalle nyomozó minden 
követ megmozgatva sem találta Harisnyás Pippit a tengerben. Ekkor bánatában Kalle gyalog indult útnak 



és ment csak ment, és ment csak ment még mindig. Nagyon sokat ment míg végül megérkezett 
Spanyolországba, ahol egy Barcelona melletti faluban megtalálta Harisnyás Pippi lovát és Nilsson Urat, 
Pippi majmát is. A ló éppen egy ruhaboltban válogatott, így a kirakatból vett észre őt Kalle nyomozó, aki 
azonnal betért a boltba és egyenes odament a lóhoz. Minden teketória nélkül, a lónak szegezte a kérdést, 
hogy tudja-e hol van Harisnyás Pippi. A szemérmetlen ló, ellenben azt nyihogta, hogy addig nem válaszol, 
amíg meg nem veszi neki Kalle nyomozó, azt a gyönyörű szép csíkos ruhát amit kért. Kalle nyomozó 
meghányta-vetette a lehetőségeit és végül engedett a ló akaratának és megvette neki a ruhát. Ennek 
cserébe várta a választ Harisnyás Pippi hollétéről, de a ló még ekkor sem válaszolt. Kiderült, hogy nem is a 
Harisnyás Pippi lova volt. 

   

Kalle nyomozó ismét nyom nélkül maradt, tehát keresett egy teázót, ahol kedvenc csalánteája mellett 
erősen gondolkodóba esett és szerencséjére eszébe jutott, hogy Nilsson Úr nyomát bár elvesztette, de 
kiokomulálta, hogy a majom csakis Párizsba mehetett. A nyomozó autót bérelt és elvezetett Párizsba, hogy 
megnézze vajon Harisnyás Pippi az Eiffel tornyon mászik-e Nilsson Úrral együtt. Felment a torony tetejére, 
de Harisnyás Pippit még ott sem látta. Gondolta előveszi a távcsövét és azzal keresi tovább és egyszer 
csak, lássatok csodát, meg is pillantotta, de ekkor Harisnyás Pippi elfutott egészen a reptérig. Kalle 
nyomozó is futott, rohant Pippi néni után, de utol nem tudta érni, viszont azt még látta, hogy Harisnyás 
Pippi melyik repülőre szállt fel. Ekkor ő is azonnal felszállt a következő repülőgépre ami ugyanoda tartott, 
mint Harisnyás Pippié, de mivel nem volt jegye természetesen le akarták szállítani a repülőről. Kalle 
nyomozó esdekelve kérte a légiutas kísérő hölgyet, hogy hadd utazzon ezzel a repülővel Pippi után. 
Annyira szépen kérte, hogy végül megengedték neki, így el tudott utazni azzal a feltétellel, hogy amikor 
megérkezik és leszáll a gépről ki kell fizetnie a jegyet. Amikor Kalle nyomozó kilépett az érkezése után a 
reptérről meglátta az osztrák Alpokat, a síelőket és nagyon megörült, mert hasonlított a táj a svédországi 
otthonára. 

  

Ausztriában folytatódott a  nyomozás. Kalle nyomozó is felment a hegyre abban reménykedve, hogy Pippi 
éppen ott síel, de sajnos nem találta meg. Kitartó nyomozónk természetesen nem adta fel a keresést és 
mindenkinek, akivel találkozott megmutatta Pippi néni fiatalkori képét s arról érdeklődött vajon látta-e 
valaki. Legnagyobb szerencséjére egy  palacsintázóban dolgozó eladó azt mondta, hogy látta Harisnyás 
Pippit a bolt előtt elfutni két órával azelőtt. Kalle nyomozó sietve elindult arrafelé, amerre a palacsintás 
mutatta, de estére már nagyon elfáradt a loholásban és a keresés izgalmában és azt sem tudta, hogy hol 
fog este elaludni. Ekkor eszébe jutott, hogy van a táskájában egy sátor, amit felvert a falu végi erdő szélén, 
megágyazott magának és álomra hajtotta a fejét. Éjszaka arra ébredt, hogy valaki a sátor előtt ugrál. Kalle 
nyomozó eléggé megrettent a dologtól, hiszen éppen hogy csak elaludt az imént ezért csak kilesni mert a 
sátorból ahol döbbenetére egy vaddisznóval találta szembe magát, aki sajnos éppen Kalle  sátor előtt 
felejtett táskájából ette a maradék vacsoráját. A nyomozó önmagát ostorozta, hogy hogy lehetett ennyire 
felelőtlen, hogy a sátor előtt felejtette a táskáját, de végül győzött a fáradtság és saját dohogása közben 
elaludt. 

  

Másnap reggel arra ébredt, hogy hangosan korog a gyomra és rövid időn belül rájött, hogy nincs mit ennie. 
Mivel már jobbkedvű volt, fogta magát és elment dolgozni a falu pékségébe, hogy legyen élelmiszere. 
Munka közben egyszer csak Harisnyás Pippi tért be a pékségbe, hogy gyömbéres kekszet vegyen. Kalle 
nyomozó annyira boldog volt, hogy madarat lehetett volna fogatni vele. Átölelte megpuszilgatta régen látott 
barátját, akiért egész Európát tűvé tette. Pippi néni is mérhetetlenül boldog volt a találkozástól. Leültek egy 
hangulatos teázóba és két napig csak beszélgettek, megosztották egymással az elmúlt évek történéseit, 
kihívásait és élményeit. kalle nyomozó végül eljutott arra a pontra a meséjében, hogy miért is indult útnak 
megkeresni Pippi nénit. Pippi néni megosztotta Kalle nyomozóval, hogy az elmúlt évek során azért járta be 
az egész világot, mert a Télapónál töltött évek alatt kikisérletezett egy olyan gyömbéres kekszet, amit ha 
megkóstolnak a nagymamák, akkor mindenkiben feléled Harisnyás Pippi legjobb tulajdonságai és minden 
nagymama olyanná válik, mint Pippi néni, ő lesz a gyerekek legjobb barátja, a szívből szerető és minden 
ellenséggel dacoló nagymama, az unokák egyik legnagyobb kincse. 

 


