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A csodálatos Claire-nek x
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FÜRKÉSZ FANNI (vagyis én!), a kilencéves 
(meg egy kicsi), utolérhetetlenül 
csodálatos nyomozólány. Képes 
megoldani a legrejtélyesebb rejtélyeket 
és a leginkább zavarba ejtő problémákat, 
akár éhgyomorra is. 

Egy ifjú mesterdetektív élete szörnyen 
zűrös lehet – könnyen előfordulhat, 
hogy nem vesz észre fontos nyomokat, 
amelyek segíthetnének megfejteni egy 
rejtélyt. Ezért jegyzem fel a lényeges 
információkat ide, az én szupertitkos 
detektívnaplómba.

EL A KEZEKKEL! (különösen, 

ha Artúrnak hívnak, és 
a kisöcsém va

gy.)

ENNEK A 
DETEKTÍVNAPLÓNAK 

A TULAJDONOSA…
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Nem viccelek, ARTÚR!Jobb lesz, ha nem olvasod el… különben.
EL A KEZEKKEL!EL A KEZEKKEL!
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április 3.,
hétfő

EL A KEZEKKEL!

menő menő 
detektívszerkódetektívszerkó
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8:00
PLATÁN SUGÁRÚT 22. (A MI HÁZUNK)

Még csak negyvenöt perce vagyok fent, de máris 
megoldottam egy rejtélyt. Határozottan egyre 
jobban megy ez a nyomozósdi. 

Itt az esetről a részletes jelentésem:

7:23 – A tehetségkutató próbája 8:40-re van 
beütemezve az iskolai játszótéren, úgyhogy elindulok 
a Fürkészlányok Főhadiszállására (az FF-be, a 
lombházba, amit apa épített a kert végében) 
a szteppcipőmért. Otthagytam tegnap este a 
megbeszélés után. 

Á

FFFF

a mi házunka mi házunk
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7:24 – Észreveszem, hogy áttörték a biztonsági 
védvonalat! A Fürkészlányok sütis dobozát 
megdézsmálták, a filctollakat kiborították, 
egyenesen valami nagyon fontos bizonyítékra, és 
a fürkésztelefon kagylóját elmozdították a helyéről. 
Semelyik Fürkészlány nem tenne ilyet. Akkor ki 
lehetett?

7:26 – Csodálatos logikai képességemnek 
köszönhetően kiderítem, ki volt a betolakodó. 
A falitáblánkra tűzve, a Fürkészlányok számára 
fenntartott helyen egy ismerős arcról készült fotó 
díszeleg. 

ArtÚr: öt és 

háromnegyed 
éves, 

általában rett
enetesen 

bosszantó. 

ArtÚr: 
háromne
általába
bosszan

bossza
ntó

bossza
ntó

üresüres

sütis sütis dobozdoboz
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Megmondtam a kisöcsémnek, Artúrnak, hogy nem állhatt 
be a Fürkészlányok közé, mert A: ő nem lány, B:
túlságosan bosszantó ahhoz, hogy segítsen a rejtélyek 
megoldásában, ami nagyon komoly munka. 

7:32 – Artúr (az első számú 
gyanúsított) a konyhában ül, mintha 
mi sem történt volna. Tovább 
súlyosbítja a helyzetet, hogy az 
ÉN hűséges szárnysegédemet és 

j

macskámat, Watsont simogatja. 
Megfenyegetem, hogy leöntöm ketchuppal a csokis 
müzlijét, ha nem tesz beismerő vallomást. Tagadja, 
hogy bármiről is tudna. Tudom, hogy hazudik. 
A felnőttek nem nyújtanak 
semmiféle segítséget. 

Anyut (AZAZ Fürkésznét)

túlságosan le
foglalja, hogy

 

becsomagolja 
egy vevőnek 

a 

megrendelt kö
tött állatokat

, 

így nem vesz
i észre, hogy 

a 

fiacskája ross
zban sántiká

l. 

Anyu mindenfé
le fura 

kötött holmit 
árul az onlin

e 

boltjában, a 
Kötött álmokb

an. 

Amit csak kita
lálnak, ő meg

köti. 

fiacskáj
Anyu mindenfé

le 

kötött holmit 
árul a

boltjában, a 
Kötött

Amit csak kita
lálna

Kötött Kötött 
álmokálmok
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7:34 – Elhatározom, hogy szerzek egy őrkutyát 
vagy egy nagyon flancos riasztóberendezést a 
Fürkészlányok főhadiszállására. Rögtön, miután 
sikerül elég pénzt gyűjtenem, hogy beköttessem 
a fürkésztelefont. Anyu azt mondja, túlzás egy 
működő telefonvonal egy lombházba. Én meg azt 
mondom, elengedhetetlen, ha valaha is meg akarom 
nyitni a saját detektívügynökségemet. 

7:45 – Ügy lezárva, egyelőre. 

Apa (AZAZ Fürkész úr)

elmélyülten olvassa a 
Pocsolyási Hírlapot (ennél a 

lapnál dolgozik). Így teljesen 

elkerüli a figyelmét, hogy 
Artúr rettenetes bűntényt 

követett el. 

fürkés
ztelefon

fürkés
ztelefon
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8:30
Platán sugárút 22. (még mindig a mi házunk)

Jól van, ezt tényleg nem volt túl nehéz 
megoldani, de ha az ember kiváló detektív akar 
lenni, állandóan gyakorolnia kell. Ezt mondja Az 
ifjú mesterdetektív kézikönyve. Én már ezer éve 
gyakorlok, és úgy érzem, készen állok rá, hogy 
megoldjak egy nagyon-nagyon komplikált és 
titokzatos esetet. Megmondtam Pankának meg 
Violának (azaz a Fürkészlányoknak), hogy nyitva 
kell tartanunk a szemünket és a fülünket, mert az 
ember sosem 
tudhatja, mikor 
bukkan egy 
rejtélyre.
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Nálunk családi vonás a rejtélyek megoldása. 
Anyu mindig kitalálja, ki a tettes a krimikben, 
amiket olvas, apának meg 
rengeteg titokzatos esetről kell 
tudósítania a Pocsolyási 
Hírlap számára. Az 
emberek gyakran 
mondják: „A veszély a 
második keresztnevem.” 
Nos, nekem meg Fürkész a 
vezetéknevem. Apa azt mondja, 
ilyen névvel mi más is lehetnék, mint 
detektív. 

én a én a  detektív- detektív-    sapkámbansapkámban

Ki 
a 
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s?

  t
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Az ifjú mesterdetektív kézikönyveAz ifjú mesterdedd tektív kézikönyvej y

DETEKTÍV-FŐHADISZÁLLÁS 
LÉTREHOZÁSA
Ha létrehozol egy saját főhadiszállást, lesz 
egy bázisod a rejtélyek megoldásához. Ez 
bárhol lehet: a szobád sarkában, sőt, még a 
kerti fészerben is. Bármilyen hely megfelel, 
feltéve, hogy ott biztonságosan tárolhatod 
a szupertitkos információkat, és senki nem 
zavar a létfontosságú, rejtélyeket megoldó 
munkádban.

Ha az összes bizonyíték, 
tanú és gyanúsított 
egy helyen van kitéve, 
az segít megoldani a 
rejtélyt.

Az ifjú mesterdetektívek 

főhadiszállásának 

elengedhetetlen részei:
FÜRKÉSZTÁBLA 

Ha azzz ös
tanún  és g
egy y helye
az segít m
rerr jtélyt.

g FÜRK

FÜRKÉSZFORRÓDRÓT
Hogy elérhessenek, akik valamilyen 
rejtélyt akarnak megoldatni veled.

lyen

k SZUPERTITKOS

gyanúsítottgyanúsított

megoldv
a

megoldv
a

megoldv
a

megoldv
a

TÉRKÉPTÉRKÉP

itt itt láttáklátták

teendőteendő

AKTUÁLIS REJTÉLYEKAKTUÁLIS REJTÉLYEK
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Az ifjú mesterdetektív kézikönyvemesterdeteeektív kéziikönyvyvyvyy e

Az ifjú mesterdetektív, 
a tízéves Málnássy 
Sára hozta létre ezt a 
helytakarékos, ágy alatti 
főhadiszállást. A szülei még 
mindig nem fedezték fel! 

KÉNYELMES FOTEL

Minden ifjú mesterdetektívnek szüksége 
van egy helyre, ahol a rejtélyeken 
rágódhat. Ez az a karosszék, amit a 
világhírű detektívhős, Sherlock Holmes 
használt.

BIZTONSÁGI RENDSZER
Óvd a szupertitkos 
információt a kutató 
tekintetektől.

Az ifjú m

RÉGIMÓDI 
ÍRÓGÉP

Legyél naprakész a 
jelentésekkel!

RR
Í

B
Óv

tekintetektől.

NE ZAVARJANAK tábla (ha nem érsz rá)

NE ZAVAR-NE ZAVAR-
JANAKJANAK

Elfoglalt Elfoglalt 

vagyok, rejté
lyeket 

vagyok, rejté
lyeket 

oldok megoldok meg
Fiatal Fiatal mesterdetektív
mesterdetektívírógépeírógépe

TOP TIPP
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8:55 
A TEHETSÉGKUTATÓ PRÓBÁJA, ISKOLAI 
JÁTSZÓTÉR

Panka NAGYON komolyan veszi a Fürkészlányok 
műsorszámát a Csillag születik című tehetségkutató 
műsorban. Ma reggel próbabeosztással 
érkezett: ezen a héten minden szabadidőnket a 
műsorszámunk gyakorlásával kell töltenünk. Panka 
kijelentette, hogy a többi fellépő egész évben 
gyakorol, úgyhogy ha jó benyomást akarunk 
tenni (úgy érti, nyerni akarunk), akkor tartani kell 
magunkat a próbabeosztáshoz.

komplikáltkomplikált

pró
ba-

pró
ba-

beo
sztá

s
beo

sztá
s
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Úgy gondoltuk, a sztepptáncos detektívtrió 
műsorszáma könnyedén kivitelezhető. De 
ma rá kellett jönnöm, hogy nincs semmiféle 
ritmusérzékem. Viola pedig arra jutott, hogy 
talán jobb volna, ha ő az egész előadás alatt 
mozdulatlanul állna.

– Nem is tudom, Fanni. Mi van, ha hasra esem 
EGÉSZ Pocsolyás előtt? – suttogta Viola, amint 
Panka egy újabb bonyolult koreográfi ába kezdett.

HALMOS PANKA: Szuper 
menő, szuper jól szervezett 
Fürkészlány. Nagyon 
tehetséges szinkronúszó. 
Hozzám hasonlóan 
Pankának is olyan 
neve van, ami illik egy 
detektívhez, mert emlékeztet 
Sherlock Holmes, a híres 
detektív nevére, akit a 
mamám nagyon szeret.

PankaPanka
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TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-szellemmalac-esete-7509?ap_id=KMR
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
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– Ne aggódj, Viola, valószínűleg én is hasra 
esem. Majd úgy teszünk, mintha ez is része volna 
a produkciónak – mondtam.

Mi hárman barátnők vagyunk az első tanítási 
nap óta, és most már ezer éve közösen oldunk meg 
rejtélyeket (a harmadikos korunkban felvetődött 
eltűnt uzsonnásdoboz esete óta). Úgyhogy biztos 
vagyok benne, hogy szombat estére betanuljuk a 
számunkat. Ugyan mi baj történhet? 

MÁRPLI VIOLA: Ugyancsak menő Fürkészlány. 
Mindig tudja, mit mondjon, ha az ember 
valami problémával fordul 
hozzá. A vezetékneve 
egy kicsit úgy hangzik, 
mint Miss Marple-é, aki 
szintén híres detektív egy 
könyvben.

(Mindnyájunk vezetékneve 
a rejtélyek megoldásával 
kapcsolatos. Ez komoly 
bizonyíték rá, hogy 
detektívnek születtünk.)

ViolaViola
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