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SZIGORÚAN TITKOS ÜZENETEK EGYSZERŰEN

Vágtázó
GUMICSIZMA AZ ÁLCÁZÁS BÁMULATOS MESTEREI

20 másodperc alatt eltűnik!
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Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, 2021
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Apának és Andrew-nak
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Én meg 
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ENNEK A DETEKTÍVNAPLÓNAK 
A TULAJDONOSA...

Fürkész Fanni, vagyis én, a 
kilencéves (meg egy kicsi), tehetséges 
ifjú mesterdetektív és Fürkészlány. 
Kész bármilyen rejtélyt kinyomozni. 
Különösen a nagyon félelmetes és 
drámai ügyeket.
Ez az én szigorúan titkos naplóm.
Megpróbálom még jobban tökéletesíteni 
a nyomozói tehetségemet, ezért 
leírok mindent, hogy végül mindenki 
azt gondolja: „Nahát, Fanni egy 
elképesztően szuper detektív.”
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gyanús 
ujjlenyomat

Nem hiszem
 el! Anyu nem 

engedi, 

hogy nyom
ozókutyát

 tartsak! 
Ez a 

legigazság
talanabb 

dolog a v
ilágon! 

(És nem i
s ANNYIRA nehéz 

gondoskod
ni róla.)
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október 25.,
vasárnap

szagot szagot 
fogfog

koncentrálkoncentrál
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10Watson kedvenc ételeiWatson kedvenc ételei

13:30
KERT, PLATÁN SUGÁRÚT 22. (A MI HÁZUNK)

Nagy reményeket fűzök hozzá, hogy Watson 
(házi kedvenc és megbízható szárnysegéd) lesz a 
világ első teljesen kiképzett nyomkereső macskája.

INTENZÍV KIKÉPZŐPROGRAM 
NYOMKERESŐ MACSKÁKNAK

NÉV: FÜRKÉSZ 

WATSON

FAJTA: Egészen 

elképesztő 

nyomkereső macsek

ultraj
ó 

ultraj
ó 

szaglá
s

szaglá
s

fánkfánk

WatsonWatsonpizzapizza

ham-ham-burgerburger macska-macska-
táptápHALHAL
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A macskaidomárok (és mester-
detektívek) szakértő csapata

Márpli Viola
Fürkészlány és a macskák 
viselkedésének vezető 
elemzője. Viola figyeli 
Watson fejlődését. Totálisan 
allergiás a macskákra, 
úgyhogy mindezt biztonságos 
távolból (kb. öt méterről) kell 
tennie, hogy megelőzze a 
tüsszögőrohamokat. 

Halmos Panka
Fürkészlány és a nyomkereső macskák kiképzésének vezetője. Az ő dolga új feladatokat kitalálni Watsonnak. Ez remekül megy neki, mert ő a helyi szinkronúszó csapatunk, a Pocsolyási Ebihalak kapitánya.

Viola az
 orrát fú

jja
Viola az

 orrát fú
jja

Panka

zsepizsepi

(rettentően (rettentően     felkészült)    felkészült)
PaPa
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HATOS SZÁMÚ CICAKIKÉPZŐ FELADAT: MEGTALÁLNI 

EGY ELTŰNT SZEMÉLYT SZAGMINTA ALAPJÁN

10:00 – Pankával kinevezzük Violát eltűnt 
személynek. Viola azt mondja, nem biztos benne, 
hogy Watson már készen áll erre, de azért 
bemegy a házba, hogy elbújjon. 

10:07 – Megszagoltatjuk Watsonnal Viola 
pulóverét, és egyértelmű utasítást adunk neki: 
„Keresd meg Violát, Watson! Keresd meg Violát!” 
(Az ifjú mesterdetektív kézikönyvében olvastam, 
hogy fontos egyértelmű utasítást adni a nyomkereső 
kutyáknak, és biztos vagyok 
benne, hogy ugyanez igaz 
a macskákra is.)

Fürkész Fanni 
(én)
Ugyancsak Fürkészlány 
és fő macskagondozó. 
Én ismerem Watsont a 
legjobban, ezért én vezetem 
végig az intenzív kiképzés 
feladatain. 

énén

Viola Viola 
pulóvere

I 

ő 

eereere
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10:10 – Watson elindul 
a ház felé, és eltűnik a 
macskaajtón át. Ez jó. 
Követi Viola szagát!

10:18 – Pankával megyünk, 
hogy felderítsük a helyzetet. 

10:33 – Rikoltó hangot 
hallunk, és lábdobogást. Lehet, hogy Watson 
megtalálta Violát? 

10:34 – Felfedezzük az aggasztó zajok forrását 
a fő macskazavaró szobájában. 

a 

, 
t. 

FŐ MACSKAZAVARÓ 
(VAGYIS FÜRKÉSZ 
ARTÚR): Rendkívül 
bosszantó, öt és 
háromnegyed éves 
kistestvér.

macska-macska-
ajtóajtó

fő macskazavarófő macskazavaró
macska-macska-

táptáp

1
a
m
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1
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1
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1
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10:35 – Lelepleződik a 
macskazavarás valódi mértéke. 
Artúr nemrég elhatározta, 
hogy úgy akar kinézni, mint 
kedvenc popsztárja, Nutella 
Bella. A lábdobogás tőle 
eredt, amint táncolni próbált, 
a rikoltozás pedig az éneklése 
volt. Nutella Bella egyik ostoba frizuráját is 
megcsinálta magának (egy hatalmas kakastaréjt), 

sőt Watsonnak is. 

10:36 – Artúr azt állítja, semmi gond sincs 
azzal, ha hajlakkot fúj a 
macskára, mert ez Nutella 
Bella saját márkája. (Mintha 
az bármit is számítana. Az 
ember nem tesz hajlakkot egy 
macskára!)

TARÉJ

Bella Bella 
hajlakkhajlakk

Nutella Bella

ostobaostoba

aa
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10:37 – Bejön anyu 
Violával, és tudni 
akarja, mi folyik itt. 
Violát a beépített 
szekrényben találta 
beszorulva, amint 
segítségért kiabált. 
Hoppá!

10:38 – A kiképzés 
egyelőre befejeződött.

KÖVETKEZTETÉS: Ha 
Artúr nem vonta volna el 
Watson figyelmét, a macska 
megtalálta volna Violát, és 
riaszt minket, hogy beszorult. 
Nem adom fel. Biztos vagyok 
benne, Watson arra született, 
hogy remek nyomkereső macska 
váljon belőle. Egyszer. 

SEGÍTSÉGSEGÍTSÉG

Nutella Bella
beépített 

szekrény
beépített 

szekrény

beszor
ult

beszor
ult

szimatszimatszimatszimat
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Az ifjú mesterdetektív kézikönyveAz ifjú t dAz ifjú ú mesttere dedd tektktív kkézézikikönönyvyvee

NYOMKERESŐ KUTYÁK 

KIKÉPZÉSE:

Megesett-e már veled, hogy azt kívántad, bárcsak 

követni tudnád egy gyanúsított nyomát, vagy 

hogy kiborított, amiért nem tudod azonosítani 

egy perdöntő bizonyíték tulajdonosát? Néha 

szükségünk van egy kis segítségre négylábú 

barátainktól, a nyomkereső kutyáktól!

Tanítsd be a 
nyomozókutyádat:

1. Hogy kövesse 
egy gyanúsított 
vagy eltűnt személy 
nyomát. 

2. Hogy kis táncot adjon 
elő, megzavarva ezzel a 
bűnözőket, és elvonva 
a fi gyelmüket, hogy te 
elkaphasd őket.

3. Hogy segítsen neked az olyan 
egyszerű irodai munkákban, 
mint az esetekről készült 
jelentések iktatása, és odahozza 
a papucsodat, ha pihenni akarsz. 
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Az ifjú mesterdetektív kézikönyveAz ifjú mesterdetektív kézikAz ifjf ú mesterdeteektív kézikönyve

Ismerjük meg a híres 

detektíveket: Maklár Szimat 

Maklár Szimat üstökösként tűnt fel, amikor 

segített a tulajdonosának, Maklár Trixinek 

megtalálni egy csapat díjnyertes pudli 

kutyát. Így megmentette a pudlikat attól 

a szörnyű sorstól, hogy rózsaszínre 

festve eladják őket kánkánozó cirkuszi 

kutyának. Szimat jelezte, hogy egy 

macskákra szakosodott kozmetikai 

szalonban rejtették el őket (mivel a 

galád kutyatolvajok úgy vélték, az 

a legutolsó hely, ahol bárki is 

kutyákat keresne).

Nyomkereső kutyát tartani nagy 
felelősség: a többórás, komplikált 
idomításon felül a kutyának 
szeretetre, törődésre és rengeteg 
testmozgásra van szüksége. Még a 
nyomozókutyáknak is kell néha egy kis 
kikapcsolódás.

Szimat – jóképű, 
ifjú dakszli (tacskó). 

FIGYELMEZTETÉS

vau!vau!
vau

!
vau

!
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14:15
PLATÁN SUGÁRÚT 22. (AZ ÉN SZOBÁM)

Nagyon nagy a csend, amióta megoldottuk 
a legutóbbi nagy esetünket, a sütirejtélyt. Az 
ifjú mesterdetektív kézikönyve azt írja, egy jó 
detektív sosem vesztegeti pihenésre az időt, 
hanem két rejtély megoldása között azon dolgozik, 
hogy még jobb detektív váljon belőle. Ezért 
ez a legmegfelelőbb alkalom, hogy olyasmire 
koncentráljunk, mint a nyomozómacska kiképzése. 

én, amint még jobb én, amint még jobb 

             detektív
 leszek

             detektív
 leszek

Az Az 
ifjú ifjú 

mesterdetektív mesterdetektív 
kézikönyvekézikönyve
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Mostanában kicsit aggódom amiatt, hogy 
már sosem fog semmi rejtélyes dolog történni 
körülöttünk. De ez is hozzátartozik egy detektív 
mindennapjaihoz. Az egyik nap még minden 
teljesen normális, a másikon pedig – BUMM! – 
máris ott egy tökéletesen rejtélyes eset. 

Panka már elment, mert gyakorolnia kell a jövő 
heti nagy úszógálára. Elhatározta, hogy 
a Pocsolyási Ebihalak mindenáron 

legyőzik a Naposparti 
Hableányokat. Panka 

állandóan verseng 
a Napospartiak 

csapatkapitányával, 
ezzel a beképzelt, Sasszé 

Gyöngyvér nevű lánnyal. 

Panka után Viola is hamarosan hazament. 
Azt hiszem, kicsit kiborította, hogy beszorult a 
beépített szekrénybe. Ez mind Artúr hibája, amiért 
annyira meg van őrülve Nutella Belláért.

Sasszé Sasszé 
GyöngyvérGyöngyvér

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!

20
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-nagy-hajciho-7522?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/kate-pankhurst-a-nagy-hajciho-7522?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-nagy-hajciho-7522?ap_id=KMR
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Amióta csak meghallotta, hogy Bella Pocsolyásra 
is eljön a Dús, gyönyörű haj című turnéján, 
Artúr egyfolytában róla beszél. A koncert most 
szombaton lesz, ami éppen halloween – az év talán 
legrejtélyesebb napja.

A A DÚS, GYÖNYÖRŰ GYÖNYÖRŰ 

a göndörség a göndörség 
LÚZEREKNEK való!LÚZEREKNEK való!

Nutella Bella bem
utatja

Nutella Bella bem
utatja

hallow
eeni 

hallow
eeni 

műsor
át

műsor
át

TURNÉ
HAJHAJ
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