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nyom-nyom-kereső kereső macskamacska

Watson ki Watson ki tudja szagolni tudja szagolni a nyomokat?a nyomokat?

Átlátok Átlátok 
dolgokondolgokon

VEDD MEG VEDD MEG 
MOST!!!MOST!!!

Csini Sherlock 
detektívbutik

Röntgen-
Röntgen-

szemüveg
szemüveg

meg meg 
kell kell 

szerezn
em!

szerezn
em!

KIT AKARSZ FELHÍVNI? 

Köttesd be magadnak MOST!
FÜRKÉSZVONAL

AZTA

CSÖRR-
CSÖRR-

CSÖRR!
CSÖRR!
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Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2021
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Anyunak – jó étvágyat a sütihez...

nyami!nyami!
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(torta – (torta – 
  NYAMI!)
  NYAMI!)énén
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FÜRKÉSZ FANNI (ez én vagyok!), 
az egészen káprázatos, kilenc és 
háromnegyed éves detektívlány. 
Annyira lefoglal a bonyolult, egészen 
elképesztő és körömrágóan izgalmas 
rejtélyek megoldása, hogy alig van 
időm bármi másra (beleértve a 
sütisütést is). 

Ez az én szigorúan bizalmas 
naplóm. Minden jó detektív leírja a 
fontos információkat a nyomozásairól. 
Máskülönben elfeledkezhetünk egy 
létfontosságú nyomról, s emiatt a 
rejtély megoldatlan maradhat...

(torta – 
  NYAMI!)

ENNEK A DETEKTÍVNAPLÓNAK 
A TULAJDONOSA...
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(Ha te az én bosszantó, 
Artúr nevű kisöcsém vagy, MENJ INNEN! A könyv megsemmisíti önmagát – öt, négy, három, kettő...)

ifjú 
ifjú mester-

mester-

kötén
y

kötén
y

detektív
detektív
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május 3.,
szombat

épp pih
ennek 

épp pih
ennek 

két rej
tély 

két rej
tély 

megold
ása 

megold
ása 

közöttközött
A FürkészlányokA Fürkészlányok
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15:00
A FÜRKÉSZLÁNYOK FŐHADISZÁLLÁSA (FF)

Még amikor nem oldok meg rejtélyeket, akkor 
is használni tudom az én csodálatos nyomozói 
képességeimet, hogy másoknak segítsek. Ma a 
Fürkészlányok végrehajtottak egy fontos küldetést. 
Íme, a teljes beszámolóm:

„SÜSS EGY TORTÁT!” HADMŰVELET
ELSŐDLEGES CÉL: Biztosítani, hogy Márpli 
Viola, Fürkészlány és KIVÁLÓ cukrász bejusson 
kedvenc tévéműsora, a Süss vagy felsülsz!
döntőjébe. 

FF

(lombh
áz)

(lombh
áz)
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VÁLOGATÁS A SÜSS VAGY FELSÜLSZ! 

IFJÚSÁGI VERSENYÉRE

Megvan benned, ami kell, hogy az ország 

legjobb ifjú cukrásza legyél? 

Ha nem bírod a hőséget, menj ki a konyhából. 

De ha bírod, gyere, és mutasd meg nekünk, 

mennyire jól tudsz sütni, és mennyire jók 

a tortáid, a pitéid és az aprósüteményeid!

Süss vagy felsülsz! – a cukrászverseny, 

ahol sütsz vagy felsülsz.

(FIGYELMEZTETÉS: A felsülés általánosan ismert 

mellékhatásai az idegesség, a hisztéria és a 

fékezhetetlen sírás. A versenyzők a saját 

felelősségükre indulnak a versenyen.) 

(Én még nem láttam a versenyt, de Viola azt 
mondja, őrületesen nehéz. Ha viszont nyersz, 
hivatalosan te leszel a legjobb fiatal cukrász 
az egész országban.)

„A” pavilon „A” pavilon Süss, Süss, vagy felsülsz!gy felsülsz!gyg zzy y sslülülsz!üüüssvagy felsülsz!!agyg szszy gy lszlssüüülsülslsslslfelelsfevagy felsülsz! plakát  plakátp ttáákkáááápp aaaallaappppplakát!!!! pp áttáátkkaakállalaká
„

SÜSS VAGY FELSÜLSZ!(lombh
áz)
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Egészen csodálatos 

detektívlány (mint én), 

aki a legfinomabb sütiket
 

képes megsütni. Ismert 

róla, hogy a rejtélyek 

megoldása közben 
hajlamos a „Márpli-

raplira”. Nem akarjuk, 

hogy ez megtörténjen 

a Süss vagy felsülsz! 

vetélkedő alatt.

Egészen csodálat

A CÉLSZEMÉLY:

Márpli Viola

ViolaViola

Viola e
gészen 

Viola e
gészen 

CSODÁ
LATOS

 
CSODÁ

LATOS
 

SÜTEM
ÉNYEI

SÜTEM
ÉNYEI

kék kék pitepite 
    (szokatlan)    (szokatlan)

csillogó csillogó 
minyonminyon

nyolc-nyolc-
rétegű, rétegű, 

robbanócukorkás robbanócukorkás 
csokitortacsokitorta

rejtélyes habcsókrejtélyes habcsók
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Halmos Panka
Fürkészlány, akinek 
szenvedélye a nyomkeresés 
meg a szinkronúszás. 

Fürkész Fanni
(Én.) Zseniálisan 
tehetséges a 
detektívmunkában. Nagy 

rajongója a sütiknek, 

amiket Viola süt (meg 

minden egyéb sütinek is).
 

A CSAPAT: 

13

n egyéb s

MEGJEGYZÉS: Kudarcról szó 
sem lehet. Ez Viola álma ötéves kora óta, amikor az első tortát megsütötte Márpli nagyival.

meg aa szinkron

F nni

PANKAPANKA    az úszó-az úszó-sapkájábansapkájában

énén
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ESETLEÍRÁS:

8:45 – Amint 
elhagyjuk a Fürkészlány 
Főhadiszállást, a „Süss 
egy tortát!” hadműveletet 
megszakítja a Bosszantás 
Hercege, Fürkész Artúr 
(aki az öcsémnek nevezi 
magát). A Süss vagy 
felsülsz! évkönyvét lengeti, 
és könyörög, mondjuk azt a szervezőknek, hogy 
hétéves, nem öt és fél, hogy ő is benevezhessen. 
Azt felelem, szó sem lehet róla.

8:55 – Süss vagy felsülsz! válogató, 
pocsolyási közösségi ház. Pankával csak úgy 
tudtunk bejutni a válogatóra, hogy magunk is 
beneveztünk a versenyre. 
Én nem sokat 
tudok 
a sütésről, de 
azt tudom, 
hogy szeretem 
a tortát.

mmm, torta!mmm, torta!

Artúr (idegesítő)Artúr (idegesítő)
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9:03 – Viola előkészítette a 
hozzávalókat, és szorgosan 
olvassa Márpli nagyi 
receptkönyvét, ami tele van 
hasznos információkkal a sütésről, 
és rengeteg ragyogó ötletet adott 
Violának a saját receptjeihez 
(amikben mind van egy rejtélyes 
csavar).

9:05 – Panka meg én Viola 
mellett foglalunk el egy-egy 
asztalt, ahonnan jól láthatjuk 
a stressz jeleit barátnőnkön. 
Ha időben észleljük őket, 
elkerülhetünk egy teljesen 
kifejlett Márpli-raplit. 

9:15 – Előveszem a 
szivárványtorta receptjét. 
Még sosem próbáltam 
sütni semmit, de nem 
hinném, hogy nehéz 
lehet – a rejtélyek 
megoldásához képest 
semmiképpen.

Márpli nagyi Márpli nagyi 
tulajdonatulajdona

Márpli-Márpli-
raplirapli

EGY EGY 
SZEL

ET 
SZEL

ET 

FINO
M 

FINO
M 

SZIV
ÁRV

ÁNY-

SZIV
ÁRV

ÁNY-

TOR
TA

TOR
TA

Recept-Recept-
könyvkönyv

RECEPT: szükség lesz 
rá

RECEPT: szükség lesz rá
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9:30 – A Süss vagy felsülsz! válogató vezetője 
figyelmeztet, hogy mindnyájan vegyük nagyon 
komolyan az elődöntőt. Ha remek tortát sütünk, 
bekerülhetünk a következő válogatóba, sőt, még a 
tévés döntőbe is. Azt mondja: „Ez a Süss vagy 
felsülsz!, emberek. Öt... négy... három... kettő... egy... 
SÜTÉS!”

9:45 – Viola a semmibe bámul kezében egy 
habverővel és egy keverőtállal. Riadóztatom Pankát 
a vészhelyzetre választott kóddal: KRÉMES. 
Zajt csapunk az edényekkel. Viola felriad a 
révedezésből, és akcióba lendül. Elkerültük a raplit. 

10:30 – Panka kiveszi a sütőből a tortáját, ami 
fura, sistergő hangot ad, aztán felrobban. Panka 
arra következtet, hogy talán túl sok lehetett a 
tizenkét csomag robbanócukorka, amit beletett. 
Az én tortám sem úgy néz 
ki, mint a képen. 

166

orka, ammit beletett. 

loccsloccs

cukorka

BUMM!

Robbanó-
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11:00 – FESZÜLT PILLANAT. Halljuk, 
hogy Viola aggódva azt mondja magának: „Nem 
is tudom.” Ez nyilvánvaló jele annak, hogy kezd 
pánikba esni. (Éppen a rejtélyes tortáját vonja be 
krémmel.) Panka odarohan, és egy törlőruhával 
elkezdi Violát legyezgetni. 

11:30 – A válogatás vezetője kiabál, hogy letelt 
az időnk, és elkezdődik a torták zsűrizése (már 
amelyik túlélte a sütést). Először az enyémet 
kóstolja meg, és úgy néz ki, mint aki mindjárt 
hány. (Arra következtetek, hogy a nyomozáshoz 
határozottan jobban értek, mint a sütéshez.) 

11:32 – A Süss vagy 
felsülsz! válogató vezetője 
kijelenti, hogy Viola tortája 
„sztárpotenciált mutat”. 
AZTA! A rejtélyes torta 
rejtélyes része akkor derül 
ki, amikor az ember 
felvágja: a belsejében van 
egy kérdőjel más színű 
piskótatésztából. 

aa 

nn 

LOCCS

AZTA!AZTA!
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11:35 – A „Süss egy tortát!” hadművelet sikeres 
volt. Viola bejutott a következő elődöntőbe. Egészen 
biztosan meg fogja nyerni a versenyt, és ír majd 
egy sikerkönyvet csupa rejtélyes süti receptjével. 
Lehetnek majd benne olyanok, mint a „Végítélet 
trüffelje” vagy a „Köddé váló muffin”. Nagyon 
büszke vagyok rá!

A KÜLDETÉS ELSŐ RÉSZE: TELJESÍTVE!SÍTVE!

morrr!morrr!

A vé
gítélet

A vé
gítélet

  trü
ffelje

  trü
ffelje

Köddé 
Köddé váló váló muffinmuffin
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Morzsák Viola legújabb tortakísérletéből – nyami!

május 6.,
kedd

MORZ
SA

MORZ
SA

A vé
gítélet

  trü
ffelje
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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!

20
14

.1
1.

22
.-i

 á
lla

po
t

https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-muffin-rejtely-7517?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-muffin-rejtely-7517?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-muffin-rejtely-7517?ap_id=KMR
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18:30
A FÜRKÉSZLÁNYOK FŐHADISZÁLLÁSA

Viola ma kivett egy szabadnapot az iskolában, 
hogy részt vehessen a következő válogatón, és épp 
most jött át CSODÁLATOS HÍREKKEL! Bejutott 
a Süss vagy felsülsz! döntőjébe. Benne lesz a 
tévében. És ami szintén csodálatos, a tévétársaság 
a mi iskolánk sportpályáján állítja fel a Süss vagy 
felsülsz! sátrát. Pankával elmegyünk drukkolni 
Violának. (Remélem, egy csomó ingyensütit 
ehetünk.)

sütisüti

süti!süti!Süss v
agy 

Süss v
agy 

fe lsü
lsz!

fe lsü
lsz!

Vio
la

Vio
la
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