
Tisztelt Nyomozó Úr! 

 

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 3.b osztályában, mint anyuka 

fogtam össze egy 5 fős nyomozó-tanácsadó csapatot. Kutatóink: Bánfi Lídia Eszter, Barabás Hanna, 

Berky Orsolya, Nagy Boglárka Málna és Náray Laura Flóra. 

Mint titkárnőjük, csak lejegyzem a gondolataikat, amiket lelkesen, örömmel osztottak meg velem, 

hogy továbbítsam Önnek, Pippi hollétének felderítésére. 
 

VAJON MILYEN MA PIPPI? HOGY NÉZ KI?  
Ugyan 75 éves, de nincs szemüvege csak napszemüvege, de azt sem hordja. Nem jár bottal, sőt, 

cigánykereket vet, és még mindig nagyon erős. Nem őszül, de ha mégis, befesti a haját piros és 

narancs temperával, vagy rúzzsal, mint mikor vendégségben volt Annikáéknál. 

 

Azért gondoljuk, hogy Pippi nem öregszik, mert bevette a cikornya pirulákat Tomival és Annikával. 

Tudjuk, hogy akkor Tomi és Annika se lehetne nagypapa és nagymama, de azon gondolkozunk, 

hogy mivel a pirulákat sötétben vették be, talán nem derült ki, hogy Tomi és Annika mégsem merte 

bevenni a pirulát, vagy csak borsót ettek cikornya helyett. 

 

Hanna rajza a fiúról, aki rosszul mondta a 

varázsmondatot, és nem jól hatott a 

pirula, ezért nagyobbra nőtt. Olyan 

nagyra, hogy csak a lábai látszottak ki a 

felhő alól: 

 

Bizonyára napos helyen kell keresni 

Pippit, hiszen szereti, ha szeplői jól 

látszanak. Nem menne férjhez, csak 

magában élne, hiszen különben nem 

csintalankodhatna. 

 

 

Hol keressük Pippit? 
Már kezdetektől azt reméltük, hogy meglelte Édesapját, aki tényleg egy szigeten a négerek királya 

lett. És örültünk, hogy Apja visszajött érte a Villekulla villába és elvitte magával  Kurrekurredutt 

szigetére. Reméljük az apa is evett a Cikornya pirulából, és ott élhetnek együtt boldogan. 

 

Lídia rajza a szigetről:      Laura rajza a szigetről: 

    
   

Ha mégsem így lenne, lehet Pippi bárhol a Földgolyón, hisz ő egy tárgykereső. 



Vagy, ha mégsem indult világgá, talán a villa kertjében álló üreges fát alakította ki magának úgy, 

hogy senki nem tudja, ott lakik bent valaki. 

   

Lídia rajza a fatörzs belsejéről:       Bogi rajza a fatörzs 

belsejéről: 

 

 
 

 

 

 

 

Ha a fa üregében keressük, kereshetjük a padláson is, igaz? 

 

Hanna padlásrajza:        Orsi rajza a szellemekkel a padláson: 

 

 
 

Az is lehet, hogy kalóznak állt, és a tengeren kellene keresni. 

 

Rengeteg apró nyomot találtunk még, jövő héten is tartunk kupaktanácsot a nyomok és jelek 

egyeztetésére. Küldeni fogjuk a további ötleteinket is. 

 

Jó nyomozást kívánunk addig is! 

 

Nagyon várjuk a jelentkezését! Lídia, Hanna, Orsi, Bogi, Laura 


