
                                                                                                       

 
 

 
Címzett: Kalle nyomozó 
Tárgy: HARISNYÁS PIPPI             2020.10.22. 

 
 
Kedves Kolléga! 

Tudomásunkra jutott, hogy nagy erőkkel keresik Harisnyás Pippit. Az ügyben már régóta folytatunk 
nyomozást, ezért megosztanánk Önnel a feltételezéseinket az eltűnttel kapcsolatban. 
 
Tények: 
Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Majolika Ingaóra egy szeplős, kék szemű, sárgarépa színű 
copfot viselő, hófehér fogú, krumpliorrú vidám lányka volt. Imádta a cukorkát és a gyömbéres sütit. 
A kék alapon piros foltos ruháját és a harisnyáját is mindig maga varrta. A lábán lévő két harisnya 
közül egyik barna a másik pedig fekete volt. Nagyon erős volt, egyedül fel tudta emelni a saját lovát. 
Mindig vicces történeteket mesélt a barátainak, Annikának és Tominak. Jószívű volt és szeretett 
másokon segíteni. Az erőszakot nem tűrte. Nem volt nagyon képzett, de jól látta a világ dolgait. 
Becsületes volt, mert amikor hazudott utána mindig bevallotta a többieknek, hogy ez nem is volt 
igaz.  
Édesanyját korán elvesztette, édesapja pedig négerkirály volt, aki ideje java részét a hajóján töltötte. 
Pippi rengetegszer csatlakozott édesapjához és sok közös emlékük született a hajóutak során.  
Pippi egyedül élt egy majommal és egy lóval a Villekulla-villában. Ez nem is igazi villa volt, hanem egy 
roskatag házikó, amit folyton javítgatni kellett. A kertben sok rózsabokor és fa volt. Pippi kedvence 
egy odvas tölgyfa volt, aminek a belsejében szörp vagy fánk termett. Sokat játszott itt a barátaival és 
utazásai után mindig visszatért a villába. 
Tudomásunk szerint Harisnyás Pippi idén 75 éves lett. Nagy rejtély, hogy jelenleg hol tartózkodik és 
a barátok unokái mindenképp meg szeretnék őt találni.  
 
Javaslatok: 
Mivel Annika és Tomi jelenleg is a városban él a Villekulla-villa szomszédságában, ezért Pippi 
valószínűleg nem ott tartózkodik, mert arról a barátai tudnának. Pippi nagyon szerette a Villekulla-
villát, és folyton emlegette, hogy visszafog ide térni, ha esik, ha fúj. Efraim király, Pippi apukája a 
Kurrekurredutt–szigeten uralkodott, ahol a nép nagyon szerette. Valószínűleg ő már nem él, ezért 
Pippi, aki királynő az édesapja után, átvette az uralkodást a szigeten.  Ezért mi azt gondoljuk, hogy a 
Kurrekurredutt - szigeten épített magának egy hasonló házikót, mint a Villekulla-villa és ott éli idős 
napjait. Isteni illatok lenghetik körül a házikót, mert rengeteg gyömbéres sütit süt, ami az egyik 
kedvence, és várja a barátait, hogy meglátogassák őt.  
Éppen ezért, javasoljuk Kalle nyomozónak, hogy mindenképpen látogasson el a Kurrekurredutt–
szigetre és nézze meg, hogy ott van-e Pippi.  
Mi sajnos nem tudunk elmenni, mivel rengeteget kell tanulnunk és folyton dolgozatokat írunk. 
Reméljük, hogy a nyomozónak tetszenek az ötleteink és hamarosan jelentkezik a helyszínről! 
 
Üdvözlettel: Pippi Police csapat 
 
 
 



 

 

 



                                                                                                      
 

 

 

Címzett: Kalle nyomozó 

Tárgy: Tovább keressük Pippit!                                                    2020.10.22. 

 

Kedves Kalle nyomozó! 

Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Majolika Ingaóra gyerekkorában nagyon szeretett hajózni 
édesapjával, aki hajóskapitány volt és a világtengereket járta. Pippi, miközben szinte a világ minden 
táján járt, apjától és a hajóján szolgáló matrózoktól mindent megtanult, ami a hajózáshoz szükséges.  

Ezért úgy gondoljuk, hogy a Villekulla-villa elhagyása után a magával vitt pénzből hajót vásárolt, 

és tengerre szállt. Mivel szerintünk felnőtt korában is nagyon szerette a gyerekeket, és szeretett 

örömet szerezni nekik, elhatározta, hogy egy egyedülálló vándorcirkuszt alapít, és 

cirkuszigazgatóként hajóval járja a világot. 

A cirkuszt minden gyerek és felnőtt szereti, de az alapításához sok pénzre van szükség. Ezért 

szerintünk Pippi úgy döntött, hogy először kalóznak áll.  Korábban ugyanis Pippi minden álma az 

volt, hogy kalóz legyen. Erről minden róla szóló könyvben olvashatunk. Szerintünk azonban nem 

szokványos kalóz lett, hanem nagyon különleges. A zászlóján sem halálfej, hanem egy sárgarépa 

színű copfos, szeplős, kék szemű, fehér fogú krumpliorrú vidám lányfej díszelgett. Ha a gonosz, 

halálfejes zászlós kalózok meglátták, rögtön reszketni kezdtek és inukba szállt a bátorságuk, mert 

Pippi híre mindenkihez eljutott. Hiába próbáltak a gonoszok fejvesztve menekülni Pippi kalóz elől, 

ő ilyenkor üldözőbe vette a hajójukat. Mikor utolérte őket, néhány kedves szóval sikerült rávenni a 

kalózvezért, hogy álljon ki vele, és mérjék össze erejüket egy súlyemelő versenyen. Mivel Pippi 

mindenkit rávett a versenyzésre, nagy erejével pedig mindig legyőzte őket, így a tétként feltett, 

korábban rabolt kincseiket megszerezte tőlük.  

Pippi kalóz egy cseppet sem volt gonosz, senkit sem akart igazán bántani. Jószívű volt és igazságos. 

Tudjuk, hogy megvédte a gyengéket, mint gyerekkorában, a kis Vilit is, akit egyszerre öt fiú akart 

alaposan megverni.  

Szerintünk, mikor Pippi a kalózkodással elég pénzt szerzett, a hajóját vízen úszó vándorcirkusszá 

alakította.  A majmocskája, Nilsson úr és a lova mellé vásárolt még két különleges oroszlánt, akik 

tűzkarikákon tudtak átugrálni. Vásárolt még egy tigrist is, aki a hajó orrán egyensúlyozott és 

hatalmasakat ugrott. Nem hiányozhatott a fóka sem, aki az orrán színes labdákat pörgetve 

kápráztatta el a nézőket.  

A fő attrakció azonban, maga Pippi volt. Nagy erejével, már gyerekkorában legyőzte „Iszmos” 

Adolfot, aki a világ legerősebb embere hírében állt. Pippi viszont a világ legerősebb kislánya volt, aki 

könnyedén fel tudta emelni a lovát és felnőttként még erősebb lett. 

Szerintünk a kötéltáncos is Pippi lehetett, hiszen már akkor is remekül egyensúlyozott, mikor a 

rendőrökkel fogócskázott a Villekulla-villa tetőgerincén. Sőt egy cirkuszlátogatás alkalmával is 

nagyobb sikert aratott a kötélen, mint Miss Elvira, a kötéltáncos. 

Azt kérjük Kalle nyomozótól, hogy egy ilyen érdekes vándorcirkusz-hajó felől érdeklődjön a 

nagyobb kikötőkben, ahol ráadásul a cirkuszi műsor szüneteiben finom, illatos gyömbéres sütit is 

lehet kapni. 

Segítségét köszönjük: Pippi Police csapat 



 

 

 
 

 


