
A Pippilotta60 csapat a következő 3 nyomot küldi segítségként Kalle nyomozó számára: 

 

1.nyomra rátalált: Bogi 

Ezen a nyáron a hatvani Pillangó Cukrászdánál találkoztunk egy furcsa kinézetű idős nénivel. 

Miközben a kedvenc süteményemre 

várakoztam, a néni megszólított 

engem:  

- Mondd kislány, lehet-e itt 

gyömbéres sütit kapni? 

Elmondtam a néninek, hogy én még 

nem ettem itt olyat, de sok különleges 

süti közül lehet választani. 

Úgy alakult, hogy pont egy asztalhoz 

tudtunk leülni a nénivel, ezért tovább 

folytatódott a beszélgetés. Az idős 

hölgy, nagyon izgalmas és szinte 

hihetetlen történeteket mesélt a 

gyermekkoráról. 

Hogy miért gondolom, hogy ekkor 

Harisnyás Pippivel találkoztam? 

Amikor idén elkezdtük a harmadik 

osztályt. a tanító nénink a Harisnyás 

Pippi című könyvet ajánlotta 

elolvasásra a tehetséggondozó 

foglalkozáson. 

A főszereplő kislány kalandjainak 

olvasása közben, az az érzésem volt, mintha már hallottam volna ezeket valahol. Ekkor jutott 

eszembe nyári élményem a cukrászdánál. 

 

2. nyomra rátalált: Adél 

 

Amikor a Balatonnál 

nyaraltunk, feltűnt egy idős 

néni.  

Öltözete furcsa volt, harisnyája 

az egyik lábán fekete, a 

másikon barna. Mellette egy 

kismajomugrált. A strandon egy 

árnyas padon ülve újságot 

olvasott. Egyszercsak kiabálásra 

lett figyelmes a vízből:  

„Segítség! Segítség!” 

A néni egy szempillantás alatt, 

ruhástól a vízbe ugrott és 

kimentette a fuldoklót.  



A parton megcirógatta a kisfiú fejét, majd szó nélkül elindult kávézni. Fittyet sem hányt a vizes 

ruhájára, amely csíkot húzott mögötte. ( Igazán furcsán viselkedett ez a néni…) 

Hogy miért gondolom, hogy ő volt Harisnyás Pippi?  

Mert a kisfiú vízből való kimentése, nagyon hasonlított „Pippi az életmentő” című fejeztben 

leírt kalandhoz. 

 

3. nyomra rátalált:  Emma 

 

A nyári szünetben egy lovastanyán voltam. Éppen a tájat kémleltem, amikor odalépett egy 

kedves idős néni. a hölgyet egy pöttyöshátú különleges szőrzetű ló követte. 

 

Egyszer csak azt kérdezte: 

- Nem láttad a két bőröndömet 

kislány? 

- Nem láttam, de segítek 

megkeresni. 

Kerestük itt, kerestük ott, 

amikor végre megtaláltuk egy 

nagy fa alatt. Hogyan 

kerülhetett ide? 

A néni a homlokára csapva 

felkiáltott:  

- Aha, már emlékszem! 

Éppen a gyömbéres kekszemet 

ettem a fa alatt, amikor állandó  

 

útitársamnak egy szempillantás alatt nyoma veszett a fák ágai között. 

Kíváncsian kérdeztem a nénit, hogy ki az ő útitársa. Ekkor rám kacsintva mondta, hogy egy 

mókusmajom. 

Ezek után a hölgy hirtelen, szó nélkül otthagyott és tovatűnt a fák között. 

 

Miért gondolom, hogy a 75 éves Pippivel találkoztam?! 

 

Mivel a könyv olvasásakor pont ugyanezek az állatok vették körbe a főhős kislányt, mint ezt a 

különös nénit. 

 

Izgatottan várjuk honnan kerül elő Pippi néni! 

 

A Pippilották Hatvanból 

 

 


