
Papírszínház
Színház, ahol akarod!
A Japánból eredő Papírszínház a mesekönyveket 
színházi élménnyé alakítja.

Miért jó?
•  minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket:

otthon, óvodában, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban,
rendezvényen;

•   2-10 éves korú gyerekek figyelmét képes maximálisan fókuszálni;

•  sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által
előadva gyerekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által
előadva vagy akár gyógypedagógiai segédeszközként, terápiás
eszközként is;

•  több tucat meséből lehet válogatni, címeink folyamatosan
bővülnek;

•  esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető!

A fakeret ára: 8500 Ft, mesével együtt 7300 Ft

Kis csomag 
(keret+4 szabadon választható mese): 18 700 Ft

Közepes csomag 
(keret+6 szabadon választható mese): 23 700 Ft 

Nagy csomag 
(keret+8 szabadon választható mese): 28 700 Ft

Papírszínház Módszertani kézikönyv: 3490 Ft

Kérje kedvező ajánlatunkat iskolák, óvodák számára! 

Valtinyi Lídia | +36 306 364 702 | lido@csimota.hu
www.papirszinhaz.hu | www.facebook.com/papirszinhaz

Holle 
 anyó
A Grimm fivérek nyomán

Illusztráció:
SzAlmA EdIt
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Budapest új játéktere,
a HATSZÍN TEÁTRUM

és a Móra Kiadó bemutatja:

Hatszín Teátrum, 1066 Budapest, Jókai utca 6.  •  www.hatszin.hu

Mikor? 2017. június 26–30. 
Kiknek? 8–12 éves korú gyerekeknek

Hol? 1066 Budapest, Jókai utca 6.

NYULÁSZ PÉTER ÍRÓ
és RITTER OTTÓ ILLUSZTRÁTOR táborát

A Berger Szimat Szolgálat egy talpraesett rokoni és baráti
kutyacsapat budapesti detektívirodája. Gyere, nyomozz, írj és rajzolj a 

sikeres sorozat alkotóival és a tábor többi résztvevőjével!
Hozd létre velük közösen Bugac Pongrác legújabb, és természetesen 

legizgalmasabb kalandját! A tábor végén pedig hazaviheted a könyvet, 
melynek létrehozásában te is részt vettél.

Jelentkezés és további információ: tabor@hatszin.hu, +36 1 9999 570
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Mi az izgalmas a titokban? Hogy nem tudjuk?...  Vagy hogy 
csak mi tudjuk? Te tudsz titkot tartani?... Szerinted mi a 
világ legnagyobb titka? Neked van titkod? Ha titkos dolgot 
művelsz, elárulod valakinek? Vezetsz titkos naplót? Fejtettél 
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nyomába. Holle anyó titkának, titkosan élő állatoknak, ame-
lyek a környezetüket becsapva, rejtőzködve lesik áldozatu-
kat…, meg egy sor más, olvasni-, nézegetni- és megfejteni 
való titkos dolognak. Tanévet záró számunkban van szó de-
tektívregényekről, bolygóvadászokról, titkos üzeneteket rejtő 
sütiről, miközben bemutatunk nektek népszerű szerzőket is, 
akik izgalmas detektívregényeket írnak gyerekeknek. 
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Besze Barbara
szerkesztő

A címlapon Takács Mari illusztrációja látható. Megjelent: Parti medve. Mai szerzők állatos 
antológiája. Válogatta: Lovász Andrea (Cerkabella, 2016).
A belső borítón található illusztráció Martin Widmark LasszeMaja Nyomozóiroda - Cirkusz-
rejtély című regényéből származik, Helena Willis munkája. A kötetet fordította: Maria  
Larsson (Könyvmolyképző, 2014).
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Catarina Sobral

ASIMPA a titokzatos szó
Egy szép napon egy tudós roppant fontos 
felfedezést tett.

– Jöjjön, ezt látnia kell!
– Micsodát? – ő ismeri a különös szót.
Véletlenül talált rá arra a bizonyos dologra 

egy viharvert szótárban, amelyet a tatárjárás 
óta nem vett kézbe senki. Ahogy lapozgat-
ta, megakadt a szeme egy ismeretlen szón: 
ASIMPA.

A hír gyorsan terjedt. Mindenki használni 
akarta az újonnan felfedezett szót, de ötletük 
sem volt, hogyan. Nem lehetett tudni, mit je-
lent, sőt még azt sem, milyen szófajú…

Aztán valakinek eszébe jutott, hogy kér-
dezzék meg Elvira asszonyt (aki 137 éves 
volt), hátha ő ismeri a különös szót.

– Hogyne ismerném. De nem asimpa, 
hanem asimpálni, mert ez egy ige. Bizony 
mondom, mióta világ a világ, valaki mindig 
asimpált; s amíg a Föld kerek, asimpálnak 
emberek. 

Mindenki lelkesen kezdte használni az új 
igét.

Ha nem tudták, mit tegyenek, asimpáltak.
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– Anyaaa, odaégett a süti!
– Asimpáld meg!
Míg fel nem tűnt egy nyelvész, aki így kiál-

tott:
– Teringettét!
A szó kiejtésének és eredetének aprólékos 

vizsgálatával ugyanis arra jutott: az asimpa 
csakis főnév lehet. Rögtön jelentkezett is va-
laki, aki látott már hús-vér asimpát.

– Külföldön még mindig előfordulnak… és 
zöld színűek!

Az emberek hívogatni kezdték  a bolto-
kat, áruházakat és utazási irodákat. Valaki 
az étkezőasztalát szerette volna asimpával 
díszíteni, valaki asimpás rizottót akart főzni, 
mások külföldi utazást terveztek:

– Melyik is az az ország, ahol már 
kipusztult az asimpa?

A boltvezetők felhívták a kereske-
dőket, a kereskedők a gyárakat, ahol a 
tehetetlen dolgozók kifakadtak:

– Azt az asimpáját!
Mindeközben a kutató még mé-

lyebbre ásta magát a témában, és 
kijelentette: mindenki téved. Hiszen 
minden jel arra utal, hogy…

…az asimpa valójában melléknév.

Részlet Catarina Sobral: Asimpa –  
A titokzatos szó című könyvéből.  
Fordította: Urfi Péter (Vivandra, 2014)
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Martin Widmark 

LasszeMaja Nyomozóiroda
Cirkuszrejtély 

4

Mákvirágfalva városkába beköszöntött a 
nyár. A nap reggel óta ontja sugarait, a leve-
gő vibrál a hőségtől az aszfalt felett.

– Szervusztok, srácok! – kiáltja valaki, 
amint Lassze és Maja a Múzeum utca és 
Templom utca kereszteződésébe hajt a bi-
ciklijével.

A rendőrfőnök a templom melletti kis 
trafik előtt áll, és fagyit nyalogat. Lassze és 
Maja megáll a járdaszélen.

A rendőrfőnök a kis nyomozók régi isme-
rőse, és mindig kellemesen el lehet beszél-
getni vele.

– Micsoda fantasztikus nap! – mondja. – 
Egy nap, amit azért találtak ki, hogy fagyizni 
lehessen, nem igaz?

– Valóban – válaszolja Lassze. – Majával 
éppen a strandra igyekszünk, hogy fürödjünk 
egy jót.

– Szerencsés flótások – nevet a rendőrfő-
nök, és folytatja: – Egy magamfajta szegény 
rendőr meg csak gürcölhet nap mint nap.

Lassze és Maja egymásra pislog. Nem 
úgy fest, mintha a rendőrfőnök megszakad-
na a munkában.

– Sok a dolga mostanság? – kérdi a kis-
lány mégis kíváncsian.

A gyerekeknek ugyanis van egy nyomozó-
irodájuk, és Maja mindig új, izgalmas feladat-
ra vágyik.

– Igazából nem kellene elárulnom nek-
tek – kezdi a rendőrfőnök. – De hiszen már 
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Amikor a Fő térre érnek, Maja a városi 
szállodánál hirtelen jobbra fordul bal helyett.

Lassze csodálkozva kiált utána:
– Rossz irányba mész, Maja! A strand erre 

van.
– Dolgoznunk kell, Lassze. Felejtsd el a 

fürdést!
A fiú ekkor rájön, merre tart Maja. Termé-

szetesen a cirkuszba!
A LasszeMaja Nyomozóiroda egy új eset-

re tett szert, aminek utána kell járni.

korábban is segítettetek nekem, és biztosan 
tudtok titkot tartani, ugye?

Lassze és Maja lelkesen bólogat.
A rendőrfőnök előrehajol, és suttogóra 

fogja:
– Zsebtolvajok! A cirkuszban, a városon 

kívül! A tegnapi első előadáson több nézőt is 
megloptak. Telefonáltam minden város rend-
őrkapitányságára, ahol a cirkusz fellépett. 
Mindenhol ugyanaz történt. Mobiltelefonok, 
nyakláncok és pénztárcák tűntek el.

A rendőrfőnök töprengve bólint, majd foly-
tatja:

– Ám amikor a cirkusz elhagyta a várost, 
a lopások is megszűntek. Tehát minden jel 
arra utal, hogy a tolvajt a cirkuszban kell ke-
resni.

Ekkor a rend őre még közelebb hajol hoz-
zájuk. Lassze látja, hogy a fagyija mindjárt 
kipottyan a tölcsérből. A férfi szeme résnyire 
keskenyedik, amikor dühösen azt sziszegi:

– Ma este én is odamegyek. Hogy nyo-
mozzak. Civil ruhában természetesen. Csak 
egy olyan gyakorlott szem, mint az enyém, 
leplezhet le egy ilyen dörzsölt zsebtolvajt. 
Mindkét előadást megnézem. 18 és 20 óra-
kor is.

Plötty! A rendőrfőnök fagyija kifordul a töl-
csérből és a járdán landol. Csalódottan néz 
le a lába elé, amikor hirtelen megcsörren a 
mobilja a zsebében.

A rendőrfőnök felveszi a kis telefonját, és 
beleszól, majd eltakarja a kagylót, és azt sut-
togja Lasszénak és Majának:

– Elég volt megemlíteni! A cirkuszigazgató 
az.

Mivel nem akarják zavarni, a gyerekek el-
karikáznak.

Részlet Martin Widmark LasszeMaja  
Nyomozóiroda - Cirkuszrejtély című regényéből.
Illusztráció: Helena Willis Fordította: Maria Larsson
(Könyvmolyképző, 2014.)
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A csudapikula
magyar népmese

Élt egyszer egy király, annak volt két fia. Ezek 
egyszer elmentek sétálni, és láttak egy sze-
gény embert, aki a kecskéjét legeltette. A na-
gyobbik kapta a puskáját, ráfogta a kecskére. 
A kisebbik így szólt:

– Hallod-e, bátyám, ne lődd le a kecskét, 
mert ennek a szegény embernek sok gyereke 
van, nem tud nekik tejet adni.

– Én akkor is lelövöm – mondta a na-
gyobbik, azzal lelőtte a kecskét.

Aztán egy asszonnyal találkoztak, aki egy 
kosár barackot vitt a fején.

– Gyere – mondta a nagyobbik –, lökjük le 
a fejéről a barackot!

– Ne tegyük – felelte az öccse –, a barack 
árából ruhát akar venni a lányának.

De a nagyobbik rá se hederített az öccse 
szavára, lelökte a kosarat az asszony fejéről. 
A barack mind a folyóba esett.

Hazafelé meg tüskét szórt az útra a na-
gyobbik. Egy farkas belelépett a tüskébe, és 
megátkozta a királyfit:

– Addig száradj, míg meg nem látod a 
Csudakirály lányát!

Mire hazaértek, a nagyobbik szemmel 
láthatóan soványabb lett, de otthon egy szót 

se szóltak. Harmadnapra úgy lesoványodott, 
hogy az öccse már nem állhatta szó nélkül, 
és mindent elmondott a királynak.

Másnap el is indult a két királyfi, hogy 
megkeressék a Csudakirály lányát. Talál-
koztak egy varjúval, és a varjú elküldte őket 
a rézfogadóba. A nagyobbik fiú a szobában 
aludt, a kisebbik az istállóban. Éjfélkor az is-
tálló szénapadlásáról leszállt két tündérlány. 
A királyfi úgy tett, mintha aludna.

Azt mondja az egyik tündér a másiknak:
– Látod, testvérkém, milyen szép lovak 

vannak itt?
– De még a gazdájuk is milyen szép! 

Ugyan mit akarhat?
– A testvérével van, de az bent alszik a 

szobában, mert nagyon beteg. Addig szárad, 
amíg meg nem látja a Csudakirály lányát.

– És azt hogyan látja meg?
– Jaj, testvérkém, ha ezt elmondom, s va-

laki meghallja, és továbbmondja, az meghal!
– Nem hallja itt senki, hiszen alszik a ki-

rályfi!
Pedig hát dehogy aludt, most kezdett csak 

igazán fülelni.
– Hát elmondom. A rézfogadóból elmen-
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nek az ezüstfogadóba, utána az aranyfo- 
gadóba. Az aranyfogadó mögött van egy 
csipkebokor. Azt a bokrot háromszor körül 
kell járni, és azt kell mondani:

Csipkebokor, aranyrózsa,
nyisd ki ajtódat,
ereszd ki szárnyas lovamat!

Hanem ekkor eltűnt a két tündérlány, mert 
megszólalt a kakas.

A kisebbik fiú semmit se szólt a bátyjának 
arról, hogy mit hallott az éjszaka. Mentek az 
ezüstfogadóba. A nagyobbik a szobába ment 
aludni, a kisebbik az istállóba. Éjfélkor a széna- 
padlásról megint leszállt a két tündérlány. A 
királyfi úgy tett, mintha aludna.

Azt mondja az egyik tündér a másiknak:
– És ha a csipkebokorból kijön a szárnyas 

ló?
– Akkor felülnek rá mind a ketten, és el-

vágtatnak a tó közepéig. Ott van egy sziget. 
A ló egyet dobbant a lábával, és előjön egy 
öregember. Az az öregember száz esztende-
je készít egy pikulát.

Fülelt a királyfi, hogy jól halljon minden 
szót. Hanem újra megszólalt a kakas, és el-
tűntek a tündérlányok.

Reggel továbbmentek az aranyfogadóba, 
de a nagyobbik királyfi már alig állt a lábán. 
Száradott, törődött egyik óráról a másikra.

Az aranyfogadóban a nagyobbik fiú 
megint a szobában aludt, a kisebbik az istál-
lóban. Éjfélkor megint csak leszállt a széna- 
padlásról a két tündérlány, és így szólt az 
egyik a másikhoz:

– Édes testvérkém, ott folytasd, a pikulá-
nál!

– Hát az öregembertől el kell kérni a piku-
lát.

– És ha nem adja?
– De odaadja, mert különben a nagyob-

bik királyfi elszárad. Ha megkapta a pikulát, 
felülnek ismét a szárnyas lóra, de olyan ma-
gasra kell szállniuk, hogy a sárkányok el ne 
érhessék őket. A Csudakirály váráig vissza 
sem szabad nézni, mert akkor a szárnyas ló 
ledobja mindkettőjüket.

– És hogyan láthatják meg a királylányt?
– A kapu előtt megfújja a kisebbik királyfi 

a csudapikulát, erre kinyílik a kapu. A bátyja 
ekkorra már úgy összeszárad, hogy szépen 
elfér a pikulában. Amikor leülnek ebédelni…

Megint kukorékolt a kakas; a tündérlányok 
eltűntek. A kisebbik nem szólt semmit a 
bátyjának, de virradatkor odavitte a csipke-
bokorhoz. Bizony, úgy kellett vinni, mert már 
jártányi ereje se volt. Háromszor körülcipelte, 
aztán azt mondta:

Csipkebokor, aranyrózsa,
nyisd ki ajtódat,
ereszd ki szárnyas lovamat!
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– Hallod-e, öcsém, te valamit titkolsz előt-
tem!

– Ha megmondanám, semmire se mennél 
vele, hiszen a királylány engem választott, én 
pedig meghalnék abban a pillanatban.

– Hát akkor így is meghalsz! – Azzal le-
lökte a lóról.

Szerencséje volt a kisebbik királyfinak, 
mert a két tündér fölfogta a kötényében, 
így nem esett semmi baja; még előbb is ért 
haza, mint a királylány meg a bátyja. Éppen 
a végére ért a történetnek, mikor azok betop-
pantak. A kisebbik akkor gyorsan elbújt.

– Meghoztam a feleségemet – szólt a 
nagyobbik fiú. – Az öcsémet meg útközben 
széttépték a farkasok.

– Sajnálom, hogy ilyen a nagyobbik fiam, 
akire a koronám vár – felelte a király. – Nem 
elég, hogy annyi gonoszságot művelt, most 
még hazudik is! Aki az én országomban így 
cselekszik, azt börtönbe csukatom.

Azzal intett is a szolgáknak, akik azonnal 
tömlöcbe vetették a fiút.

Még az öccse lakodalmára sem engedték 
ki. Le is fogyott alaposan, mert három hétig 
vízen és kenyéren tartották. Mikor kienged-
ték, már csak egy kis darab megszáradt 
kalácsot talált az asztalfiókban. Talán még 
most is azt rágicsálja.

Mikor harmadszorra is elmondta, hát elő-
ugrott a szárnyas paripa. A kis királyfi felül-
tette a bátyját, ő maga is felült a lóra, s mire 
a bátyja megkérdezhette volna, hogy hogyan 
és miképp, már ott is voltak a szigeten.

A paripa egyet dobbantott. Odajött erre az 
öregember, és megkérdezte:

– Mi járatban vagytok, fiaim?
– Szépen megkérjük, öregapám, adja oda 

nekünk a csodapikulát!
– Nem lehet azt, fiaim, hiszen száz esz-

tendeig faragtam!
– De hát láthatja, hogy elszárad a bátyám, 

ha nem láthatja meg a Csudakirály lányát. A 
pikula nélkül pedig nem engednek be minket 
a várba!

Megsajnálta az öregember a száradó ki-
rályfit, odaadta a pikulát. Megköszönték, s 
már repültek is a szárnyas ló hátán a Csuda-
király várához. Itt a kisebbik belefújt a piku-
lába, hát az olyan szépen szólt, hogy a kapu 
egyszeriben kinyílt. A bátyja ekkor már olyan 
picike volt, úgy összeszáradt, hogy belefért a 
pikulába.

Ahogy leültek az asztalhoz, a bátyja ki-
nézett a pikulából, és meglátta a királylányt. 
Olyan szép volt a lány, hogy abban a pillanat-
ban beleszeretett. Kibújt a pikulából, de akkor 
olyan csúf kövér lett, hogy a királylány inkább 
az öccsét választotta. Mindhárman felültek a 
szárnyas lóra, és vágtattak hazafelé. Útköz-
ben azt mondja a nagyobbik:

Megjelent: Esti mese fiúknak, válogatta: Boldizsár Ildikó.
Illusztráció: Kőszeghy Csilla (Móra, 2015)
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DETEKTÍVEK

Shakespeare és a fekete álarcos

A sikátor teljesen üres volt.
Leon attól tartott, hogy elvesztették a betörő nyomát. Túl sok időbe került meg-

szabadulniuk a két harcias asszonyságtól.
De a barátok nem adták fel, és továbbrohantak, amíg egy kereszteződéshez 

nem értek.
Leon szélsebesen körbepillantott.
Ott! A derengő holdfényben egy kövérkés alak komótosan lépkedett.
– Ott van! – súgta Leon.
A barátok egyre jobban megközelítették a férfit. Az szerencsére nem vette 

észre őket, és nyugodtan lépkedett tovább. Bizonyára azt hitte, sikerült leráznia a 
követőit.

Leon azon gondolkodott, mit tehetnének. Próbálják meg elállni az útját, és el-
venni tőle a zsákmányt, bármi legyen is az?

A fiú bizonytalan volt, és lassított egy kicsit. Milyen nagy kár, hogy nincs a kö-
zelben egy lélek sem, aki segíthetne nekik!

Leon mindkét irányban körülnézett. Az utcácska, melyen haladtak, nyílegyenes 
volt, a két oldalán álló egyszerű kis házak ablakában csak néhol pislákolt egy kis 
fény.

Mi lenne, ha bekopogtatnának valahová, hogy segítséget kérjenek? Bizonyára 
csak az idejüket vesztegetnék a magyarázkodással. S közben a tettes akár vég-
képp el is tűnhet.

Leon ismét előrenézett, és ekkor észrevette, hogy körülbelül ötvenméternyire 
előttük egy magas, sovány alak álldogál az utcán.

A betörő üdvözlésre emelte a kezét. Az ácsorgó alak némán viszonozta az üd-
vözletet.

10

Fabian Lenk

IDŐ
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Leon ebből arra következtetett, hogy a két férfi előre megbeszélte ezt a talál-
kozót.

A fiú intett a barátainak, és gyorsan mind elbújtak az utca szélén álló néhány 
hordó mögé. Leon kikukucskált a fedezékből, és látta, hogy a kövér tolvaj előve-
szi a hóna alól az ellopott holmit.

Vajon mi lehet az?
A betörő ekkor erőteljes mozdulatokkal nekilátott, hogy zsákmányát darabok-

ra tépje, és szétszórja az utcán.
Leonnak szörnyű gyanúja támadt: csak nem Shakespeare egyik kézirata az?
– Ne! Azonnal hagyd abba! – kiáltotta a fiú.

11

Részlet Fabian Lenk Idődetektívek – Shakespeare és a fekete álarcos című regényéből.  
Fordította: Sárossi Bogáta (Scolar, 2017)
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A 
megfejtéseket 
az 52. oldalon 

találod.DETEKTÍVEKIDŐ
Összeállította: Győrfi Ágnes

Shakespeare és a fekete álarcos

Pótold a hiányzó számneveket a hiányos mondatokban!
Állítsd sorrendbe a mondatok betűjelét úgy, hogy a bennük szereplő számok 
növekvő sorrendben álljanak!

Írd a válaszokat a rejtvény megfelelő sorába! Ha a sorszámoknak megfelelően ösz-
szeolvasod a színes négyzetekben található betűket, annak az IDŐ-TÉR-nek a nevét 
kapod megfejtésül, ahonnan a kalandozó gyerekek kötetről kötetre visszautazhatnak 
a titokzatos múltba.

1.

2.

A

B

C

D

E

3,  400.,  I.,  XVI.,  21.

Bertalan, mészárszék, Temze, Julian, Egyiptom, William

Fabian Lenk Shakespeare korában jászódó krimije az Idődetektívek sorozat  
........................... kötete.

A .................................... kis nyomozó hűséges macskájukkal eredt a titokzatos tolvajok 
nyomába.

A ........................... században mutatták be először a világ leghíresebb szerelmi történetét, 
a Rómeó és Júlia című színdarabot Londonban.

Tavaly, 2016-ban ünnepeltük a költőkirály halálának ........................... évfordulóját.

Az izgalmas történet ........................... Erzsébet királynő idejében játszódik.

A helyes sorrend: 

12
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A könyvtár díszes kapui fölött évszámokat olvashatsz. Karikázd be annak az ajtónak 
a betűjelét, amelyen át beléptek a titokzatos múltba a kalandorok! Indokold válasz-
tásodat!

A B C D

1.

6.

2.
3.
4.
5.

Shakespeare keresztneve.

Kim és Leon agyafúrt nyomozótársa.

Ebből az országból származik Kija, a kis detektívek hűséges macskája.

A regénybeli könyvtárt rejtő kolostor erről a szentről kapta a nevét.

A leleplezett tolvaj nem túl barátságos munkahelye.

Ennek a folyónak a partján áll Londonban Shakespeare híres (újjáépült) színháza.

31.

2.
3.
4.

5.

6.

5

4

1

7

2

6

1642 1594 1713 2017

13

3.

Az időkapu neve:   _ _ _ _ _ _ _
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Nyomozás térben és időben

Beszélgetés Fabian Lenk német íróval

14

Fabian Lenk német író, 
az itthon népszerű 
Idődetektívek, a Dr. 
Dark és a Szamba-
csapat sorozatok 
szerzője a Scolar Ki-
adó és a Goethe Intézet 
vendége volt
pár napig Budapesten. A Mikkamakka is 
találkozott vele. Besze Barbara interjúja.

Szeretett krimit olvasni gyerekkorában?
Ó, nagyon szerettem olvasni és sok krimit 

olvastam, igen.

Kik voltak kedvenc szerzői? 
Gyerekkoromban nem voltak igazán gye-

rekeknek szóló detektívregények. Nagyon 
szerettem Wolfgang Ecke regényeit, aki sok 
olyan krimit írt, amelyekben a megoldást az 
olvasónak kellett kitalálnia. Ez persze néha 
bosszantott, mert nem lehettem biztos a tet-
tesben, de mindenképpen nagyon izgalmas 
szellemi kaland volt.

Hadd tippeljek: gyerekkorában nyomozó 
vagy író szeretett volna lenni….

Nem… (nevet) Zenész vagy régész szerettem 
volna lenni, később író. Az egyetemen újság-
írást tanultam. Azért részben az is nyomozás.

Mi a jó vagy rossz a titokban?
Azt hiszem, a titok addig rossz, amíg ki 

nem derül…

Gyerekkorában megpróbálta kinyo-
mozni a karácsonyi ajándékait?...

Szerettem volna megtudni, de persze nem 
mindig derült ki a számomra, de, hm, volt, 
hogy rajtacsíptek, amint ki akarom bontogat-
ni az ajándékot, igen…

Egy detektívregény írásánál a bűntény 
vagy a nyomozás a lényeges?

A nyomozás természetesen, az izgalmasabb 
is.
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Mennyire fontos önnek, 
hogy a gyerekeknek szóló 

krimijeiben ismereteket is 
közöljön?
Rengeteg krimi megjele-
nik, de olyan, ami a múlt-
ban játszódik, viszonylag 
kevés van. Úgy gondo-
lom, az izgalmas dolog, ha 
elmúlt korokban játszódik 
egy nyomozás, ami által a gye-
rekek közvetett módon rengeteg 
mindent megtudhatnak arról az adott korról 
is.

Találkozott-e a munkájával kapcsolatban 
igazi nyomozókkal?

Amikor még csak felnőtteknek írtam krimi-
ket, akkor többször is, igen, a felkészüléshez 
kellett. A könyveimhez nagyon sok informá-
cióra van szükségem. Több szakemberrel 
vagyok állandó kapcsolatban, s ha kérdésem 
van, akkor ők segítenek.

Mi a munkamódszere?
Három lépésből áll a módszerem. Kell 

egy ötlet, hogy mi lesz a témája az új törté-
netnek. A második lépés, hogy megírom a 
történet vázlatát: pontosan mi történik, mi-
kor és hol. Ez rengeteg kutatómunkával jár, 
könyveket, térképeket bújok és az interneten 
keresek információkat. A harmadik lépés, 
hogy megírom a könyvet… 

A Szamba-csapat című sorozata Brazí-
liában játszódik és olyan pontos hely-

színleírásokat tartalmaz, hogy az ember 

azt hinné, éveket töltött Rióban. 
Németország is nagy futballra-

jongó ország. Miért abban a 
távoli országban játszódik a 
sorozat?
Nem éltem Brazíliában.  
A Szamba-csapat 2014-

ben, a brazíliai foci vb-re 
született. Nagy focirajongó 

vagyok én is, és szerettem volna 
olyan történetet írni, amelyben ke-

veredik a futball és a földrajz. Meg ter-
mészetesen egy kis nyomozás is. Én három 
számítógéppel dolgozom… Az elsőn utazá-
sokról szóló videók futnak. A másodikon in-
ternetes térkép van, s a harmadik gépen írom 
a történetet. Így kapok hangulati ihletettséget 
egy-egy távoli helyszín leírásához.

Min dolgozik most éppen?
Egy új sorozattervem 

van, a címe FBI Junior, 
és 2018 őszén jele-
nik meg, remélem, 
majd magyarul 
is…

Mit üzen 
a magyar 

gyerekeknek?
Maradjanak kí-
váncsiak, élesített 
antennákkal közleked-
jenek. Ne higgyenek el 
mindig mindent a felnőtteknek, 
és legyenek bátrak kérdéseket feltenni!

A bal oldali képek a Solar Kiadó által szervezett író-olvasó találkozón készültek. • Fotók: Érsek-Obádovics 
Mercédesz • Köszönjük Molnár Annamáriának, a Goethe Intézet munkatársának a tolmácsolást!

                                Fotó:  Molnár Annamária
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Bolygóvadász     k
Majoros Nóra 

– Tudja mit, Nagy úr, vegyen egy bolygót!
– Bolygót? Miért, bolygója senkinek sincs?
– Hát, itt van a Föld, de az ugyebár min-

denkié. Vegyen egy bolygót, ami csak a ma-
gáé!

– Ez jó ötlet. Igen! Veszek egy bolygót.
A tanácsadó, aki kitalálta, elégedetten dör-

zsölte a kezét és gondolatban már a koktélját 
kortyolgatta, de a többiek szörnyen féltéke-
nyek és irigyek lettek.

– Marhaság – mondta az egyikük –, még-
is hogy a csudába akar eljutni egy idegen 
bolygóra? Legfeljebb a Holdra vagy a Marsra 
lehet utazni, de tudtommal egyik sem eladó.

– Erre is van megoldás – mondta a ta-
nácsadó –, de az szigorúan titkos.

A csilliárdos erre mindenkit kiküldött a 
teremből, csak a bolygóvásárlás ötletadóját 
nem.

– Hogy hívják magát? – kérdezte Nagy úr.
– Doktor Fájsz, csillagvagyon-kutató – 

mutatkozott be a tanácsadó.
– Mi fán terem az a csillagvagyon? – 

kérdezte a csilliárdos, és megremegtek az 
orrcimpái, mint minden alkalommal, amikor 
pénzt szimatolt.

Doktor Fájszban bennakadt a szó, annyira 
lenyűgözte a muszogó nyusziorr. Sehogy 
sem illett Nagy úr súlyos testéhez és sunyi 
szemeihez.

A csilliárdos ugyanekkor a tanácsadót 
méregette. Már azt furcsának találta, hogy 
beszéd közben csupán a szája bal széle 
mozog, míg a jobb széle egyenes csík ma-
rad. Furcsának találta még hosszú, csapzott 
haját, amely alól jobb oldalon kilátszott a fej-
bőre. Gyanús volt, roppant gyanús. Nagy úr 
pedig kifejezetten kedvelte a gyanús embere-
ket, mert azok minden kétes üzletben benne 
voltak.

– Egész életemet a csillagvagyon kutatá-
sának szenteltem – szólalt meg végül fojtott 
hangon Doktor Fájsz. – Képzelheti, hogy 
nem lehet csak úgy, egy mondatban meg-
magyarázni. De a lényege nagyjából az, hogy 
galaxisokból is lehet hasznot hajtani.

– Ez tetszik – vigyorodott el szélesen a 
csilliárdos. – Halljuk azt a szigorúan titkos 
megoldást bolygóvásárlásra!

A megbeszélés legalább egy órán keresz-
tül tartott. A kint várakozóknak fogalma sem 
volt arról, hogy mi folyik a zárt ajtók mögött, 
csak másnap egy újsághirdetésből értesül-
tek az eredményről:

Igazi űrkaland!!! Bolygóvadászokat keresünk! 
A legokosabb, legügyesebb és legbátrabb űr-
pilótákat, akik nagy tetteket fognak végrehaj-
tani! Négyfős csapatok jelentkezését várjuk. 
Figyelem! A jelentkezőknek felvételi feladatot 
kell teljesíteniük!

16
Részlet Majoros Nóra Bolygóvadászok című könyvéből. • Illusztráció: Rátkai Kornél (Kolibri, 2016)
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Titkos küldetés

A következő rejtélyes üzenetben minden betűt egy-egy jel helyettesít.  
A válaszok megfejtéséhez használd a kódtáblázatot!

A csilliárdos üzletember nem akarja, hogy illetéktelen kezekbe kerüljön a titkos küldetés terve. 
Olvasd el a tükörírással készült mondatokat, ha kíváncsi vagy a főnök utasításaira! 
(Használhatsz zsebtükröt is a megfejtéshez!)

Mi működteti az űrhajó hajtóművét, ami akkora energiát képes felszabadítani, hogy a jármű 
képes akár még a fénysebességnél is gyorsabban haladni?

Melyik titokzatos helység található a sziklába vájt űrközpont mínusz tizenharmadik emele-
tén?

Mi a neve annak a szivárványszínű gyűrűvel körülvett, ezüstösen fénylő, élettel teli bolygó-
nak, amelyet űrutazásuk során fedeztek fel a gyerekek?

 titkosírás  1.

 titkosírás  2.

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O
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A)

b)

c)

A 
megfejtéseket 
az 52. oldalon 

találod.
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Titkos küldetés

A következő anagrammák Naprendszerünk három bolygóját rejtik. Az égitestek nevét a betűk 
helyes sorrendbe rendezésével olvashatod.

Párosítsd az űrkutatás tudományának néhány fontos fogalmát a hozzájuk tartozó meghatáro-
zás sorszámával!.

 titkosírás  3.

 Keresd a párját!

A) B) C)

D) E)

A)

1.

1.

3.

4. 5.

2.

2.
3.

b)

TALÁLJATOK EGY LAKHATÓ BOLYGÓT A TEJÚTRENDSZEREN BELÜL!

MINDEN BOLYGÓN HAGYJATOK EMLÉKÜL EGY LÁBNYOMOT!

SZUSZRA UNT

PENZUM TUS

PEJ TURI

Az anagramma olyan kife-
jezés, melyet egy másik szó 

betűinek felcserélésével  
állíthatunk elő.

 Űrhajós

 Fekete lyuk

 Űrszemét

 Műhold

 Androméda-köd

Valamely bolygó körül keringő mestersé-
ges égitest. Felhasználási céljától függően 
létezik felderítő, meteorológiai, távközlési, 
navigációs, űrkutatási, hírközlési, illetve mű-
sorszóró is.

Az Univerzum rendkívül erős gravitációs 
erővel rendelkező, láthatatlan és nagyon 
titokzatos téridő tartománya.

A Tejútrendszerhez legközelebbi, spirális 
szerkezetű galaxis, mely tiszta égbolton 
szabad szemmel is megfigyelhető.

A Föld körül keringő több millió tonna mű-
ködésképtelen rakétadarab, kiöregedett 
műhold és az űrhajósok által elvesztett 
szerszámok csillagászatban használatos 
neve.

Az emberiség számára fontos kutatómunkát, kísérleteket végző asztronauta, akit rendkívül 
szigorú kiképzés után választanak ki küldetése teljesítésére. A világon a legelső űrrepülést 
végző személy a szovjet Jurij Gagarin volt. Az első, és máig egyetlen magyar űrutazó Farkas 
Bertalan.
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            Fotó:  Tóth Gábor

„A gyerekirodalom állandóan jelen 

van az életemben”

Majoros Nóra nagyon izgalmas és humoros könyveket ír, hol egy különös családról, hol 
egy kisfiúról, aki a toronyban lakott, vagy épp a rémről a szobában, legutóbb pedig bolygó-
vadász gyerekekről. Most azt is megtudhatjuk, hogyan készülnek a könyvei, és ezen kívül 
még egy csomó fontos dolgot is elmesélt nekünk.

Miért kezdtél el pont gyerekeknek írni?
Nem is gyerekeknek kezdtem el írni. Gye-

rekkoromban már kitaláltam meséket, de 
egyáltalán nem az érdekelt, hogy ki olvassa, 
csak szerettem volna kifejezni a gon-
dolataimat. Később is ez motivált. 
A fejemben, mint egy tévében, 
állandóan peregnek a történe-
tek. Amikor leírom őket, kiderül, 
hogy leginkább gyerekeknek 
valók.

Ha jól tudom, amellett, hogy író 
vagy, van egy egészen más foglal-

kozásod is…
Egy varázslatos helyen dolgozom: a Pan-
nonhalmi Bencés Főapátságban. Rendez-
vények szervezésével foglalkozom, például 
koncerteket, kiállításokat szervezünk. Izgal-
mas feladat, számtalan különleges emberrel 
találkozom, a rendezvények pedig olyan él-
ményekkel gazdagítanak, amelyeket az írás 
során felhasználok. 

Mit csinálsz, ha éppen nem írsz és nem 
is dolgozol a munkahelyeden?

Van egy kertünk, tele finom, illatos, virágos 

vagy éppen furcsa növényekkel, állatokkal, 
árnyékokkal. A kisfiammal, Milánnal sokat 
vagyunk kint. Van, amikor csak heverünk a 
fűben és figyeljük a hangyákat, máskor meg 

együtt dolgozunk. Most éppen gyeppadot 
építünk, rengeteg munkával jár.

Fel szoktad olvasni a kisfi-
adnak a könyveidet?
Nem mindegyiket olvastam 

fel neki, de a zömét igen, sőt, 
olyan meséket is felolvasok, amik 

csak a blogomon vagy az Író Cim-
borák alkotókör oldalán jelentek meg. 

Ki is találunk együtt történeteket, de azokat 
inkább ő meséli nekem.

Hogyan lesznek a történetekből mesék, 
regények?

Az írás nem úgy működik, hogy kitalálok egy 
témát, mondjuk űrutazás, és költök hozzá 
egy történetet. Inkább egy szemlélet ez, 
ahogy a világra tekintek. Néha észreveszek 
valami érdekeset, vagy felfedezek magam-
ban egy szokatlan érzést, esetleg felkavaró 
élmény ér, és ezt úgy fejezem ki, hogy me-
sévé alakítom. Lehámozom róla a zavaró, 

Szekeres Niki interjúja
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hétköznapi dolgokat, képzeletbeli térbe 
helyezem, kitalált szereplőkkel. Amikor így 
átalakítom, sokkal könnyebb megértenem és 
megemésztenem a velem történteket.

Amikor megírsz valamit, utána mi törté-
nik a szöveggel, mi kell ahhoz, hogy kész 

könyv legyen?
A leírt szövegek legnagyobb részéből nem 
lesz könyv, vagy nem akkor, amikor leírom. 
Előfordul, hogy évekig őrzöm, többször át-
dolgozom, mire beérik, és alkalmas lesz 
arra, hogy megmutassam egy kiadónak. Ha 
a kiadó lát benne fantáziát, akkor egy újabb 
nagy feladat következik: a szöveget ki kell 
takarítani, mint az ember lakását. Kiszórni 
mindent, ami felesleges, kisöpörni a porci-
cákat, megválni a csicsáktól, és beszerezni a 
hiányzó bútorokat. Ha ez is kész, akkor jöhet 
az illusztráció. Ez a kedvenc részem, minden 
egyes rajz megérkezése előtt úgy izgulok az 
e-mail fiókomat nézegetve, mint karácsony-
kor a csomagok előtt. 

Neked ki, kik a kedvenc íróid, mik a ked-
venc könyveid?

Folyton változó. Most éppen Diana Wynne 
Jonestól A vándorló palota című könyvbe 
szerettem bele, és Ted Chiang sci-fi író no-
velláiba. Ha rossz a kedvem, gyakran fellapo-
zom a régi kedvenceimet. Maguktól kinyílnak 
a legkedvesebb részeknél, és a jól ismert so-
rok megvigasztalnak. Ilyen például Verne-től 
a Sztrogoff Mihály, Tolkientől A Gyűrűk Ura, 
meg néhány Jókai. Ha feldúlt vagyok, akkor 
verset olvasok: gyakran veszek elő kortár-
sakat, de ha nincs kedvem felfedezni, akkor 
a cafrangosra olvasott Garcia Lorca-kötete-
met. A gyerekirodalom állandóan jelen van 
az életemben, mert Milánnal minden este 
verselünk és mesélünk, de annyi a kedven-
cem, hogy egy egész regény hosszát kitenné 
a felsorolásuk.

3. évfolyam, 2017. 3-4. szám  | A titok 
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Megvan a válasz, de mi  

a kérdés? Nyulász Péter meséje

Sziasztok! Én Bugac  
Pongrác vagyok, egy barna 
mudi. Hallottál már a Ber.
Ger Szimat Szolgálatról? 

Igen? 
Nem?! 
Sebaj, most megismer-

heted, hisz nem a titkos-
szolgálat, csak egyszerű 
magánnyomozó iroda. A 
bácsikáim alapították. Ber-
nát bátyó, aki egy magyar 
vizsla, meg az unokatest-
vére, Gerzson, aki pedig 
drótszőrű vizsla. Így lett a 

cég neve Ber.Ger, a Bernátból és a Gerzson-
ból. 

Múlt nyáron elmentek nyugdíjba. Azt 
mondták, elegük van a rengeteg intéznivaló-
ból, vezessem én az irodát. És milyen igazuk 
volt! Néha tényleg kétségbeejtő a helyzet. 
Hegyekben állnak a papírok, százával érkez-
nek az e-mailek, és naná, hogy ilyenkor talál 
meg mindenki más is a Harap utca 3./b-ben. 
Akárcsak a múltkor, amikor nálam töltötte a 
tavaszi szünetet az unokahúgom és az uno-
kaöcsém, Beatrix és Maximilián. Imádnivaló 
pumiikrek. Sokszor megyünk kirándulni vagy 
moziba, most viszont folyton láb alatt voltak. 
Méghozzá szó szerint. Kint szakadt az eső 
és bent twistereztek a padlón. Fürge, a régi 
haverom, majdnem hasra is esett bennük, 

amikor meghoz-
ta az életmentő 
pizzát.

Ekkor támadt 
az az ötletem, 
hogy felhívom 
Szilvánát a szuper 
3D projektoros 
videofonon. ő egy 
erdélyi kopó, és 
igazi titkos ügy-
nök. Megkértem, 
segítsem rajtam, 
és adjon valami 
titkos feladatot Ma-
xinak és Trixinek. 
Beleegyezett, és 
mondott is valamit a 
pumiikreknek, amitől 
ők tényleg elcsende-
sedtek! Szót se szóltak, csak papírlappal a 
kezükben járták végig az egész irodát. Úgy 
tűnt, érdekes dologról lehet szó, mert min-
denki erősen gondolkodóba esett. Éppen 
csak én nem tudhattam, hogy mi az! Hoz-
zám ugyanis nem jöttek oda az ikrek. Persze, 
épp az volt a lényeg, hogy ne zavarjanak a 
munkában. A válaszokat viszont hallottam, 
így aztán majd kifúrta az oldalamat a kíván-
csiság, vajon mi lehet azon a papíron. 

Bernát bátyó volt az első, akinek Maxi át-
nyújtotta lapot. Az idős nyomozó elolvasta, 
majd hosszasan kocogtatta ujjával az állát. 
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Alaposan megfontolta a választ, ahogyan az 
egy nagy tudású professzorhoz illik. Végül 
azt mondta:

– Nos, ez az, ami a detektívmunka lénye-
ge. Amit ki kell deríteni.

Illusztráció: Ritter Ottó
A képek a Berger Szimat Szolgálat sorozatban 
jelentek meg. (Móra, 2016)

Juli Puli, a titkárnőm, jó ideig igazgatta bo-
zontos fürtjeit, mielőtt megadta a feleletet:  

– Hát ez az, amit csak mi tudunk hárman 
a barátnőimmel. Tudjátok, amikor elmegyünk 
cukiba Terivel és Borcsával, velük mindig 
mindent megbeszélek. De csak velük – kun-
cogott. Épp itt volt az irodában Juli Puli ba-
rátja, Krisz, a fitneszedző kuvasz is. Erősen 
ráncolta a homlokát, amikor meghallotta ezt 
a feleletet. ő kissé más véleményen volt a 
választ illetően: 

– Énszerintem pedig az, amiről senki sem 
tud. 

– Ugyan már! – legyintett erre Szilas 
Bundi, az ezermester komondor. – Amiről 
senki nem tud, az nem titok, hanem a nagy 
semmi! Ahhoz, hogy valami titok legyen, 
legalább egyvalakinek tudnia kell róla. Más-
különben hogyan tudná titokban tartani? 
– vélekedett, ebből pedig már nem volt ne-
héz rájönnöm, mi lehetett a kérdés azon a 
papíron. Neked is sikerült kitalálni? Ha igen, 
még arra is esélyes vagy, hogy elnyerd a se-
gédnyomozói rangot a Ber.Ger Szimat Szol-
gálatnál!

Másik bácsikám, a csavaros észjárású 
Gerzson, az elméleti matematika doktora, 
csak csóválta a fejét. Nem egészen értett 
egyet Bernáttal:

– Nem a lényege a detektívmunkának, 
hanem a velejárója! Úgy, ahogyan az ügyvédi 
munkának vagy az orvosi, meg a papi hiva-
tásnak is van ilyen. 

Fürge nem teketóriázott, gyors volt, mint 
mindig. Rándított egyet a vállán, és már ha-
darta is: 

– Szerintem az, amitől finom a pizza. 
Ahogyan kisütik a tésztát.
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Milyen technikával szeret 
dolgozni HorvátH IldIkó 
grafikus-illusztrátor? Ki-
csoda Kisjuli, Lackfi János 
Élni hogy kell? című verses 
képeskönyvének szereplője? 
Minderre fény derül Sándor  
Enikő interjújából.

Fotó: Szabóné Lotz Klára

24

„N
agyon izgalmas munka a f guratervezés” Beszélgetés Horv

áth
 Ild

ikóval

Miként váltál gyerekkönyv-illusztrátorrá? 
Mi volt az első munkád?

Minden az Aranyvackor 2013-as mesepá-
lyázatával kezdődött, amire a Turbuly Lilla 
által írt Talált szív című mesével – akkor 
még mesekezdeménnyel – pályáztunk. Nagy 
meglepetésünkre 3. helyezést és további két 
kiadói különdíjat is bezsebeltünk. Még abban 
az évben kaptam is két mesekönyvre megbí-
zást, az egyik a Scolar Kiadótól Méhes Károly 
Mindig ez a Kitkat!, illetve a Manó Könyvektől 
Turbuly Lilla Talált szív című mesekönyvére. 
Párhuzamosan készült a kettő, gyakorlatilag 
pár hét különbséggel jelentek meg, úgyhogy 
nekem az első illusztrált könyvem mindjárt 
két gyerekkönyv lett.

A képeidet számítógépes programmal, 
szabad kézzel, illetve akrilfestékkel ké-

szíted. Van kedvenc technikád? 
A kedvencem mostanában egy olyan tech-
nika, amiben keveredik a kézi és a szá-
mítógépes grafika. Ez a vegyes technika 
nekem nagyon praktikus, és kézre áll: ce-
ruzával pontosan megrajzolom a képet, 
beszkennelem, majd számítógépen kiszíne-

zem, illetve textúrákat, különböző anyagokat 
teszek a képre, ezzel egy kicsit „használt” 
jelleget érek el. Szeretek papíron ceruzával 
rajzolgatni, a számítógéppel viszont olyan 
hatásokat is el lehet érni, ami hagyományos 
technikákkal sok időt igényelne, és sajnos 
elegendő idő ritkán van egy-egy könyv el-
készítésére. Meg nem is tagadom, nagyon 
szeretem a számítógépes programokat, vég-
telen variálási lehetőséget látok bennük.

Az illusztrációk készítéséhez honnan 
meríted az ihletet?

Mivel mások szövegeihez készítek képeket, 
rettentő sokat számít, milyen a szöveg, mit 
mozgat meg bennem a mese. Igazából a 
kapott szöveg inspirál. Ha nagyon nincs ötle-
tem, akkor én is az internethez folyamodom, 

nézegetem mások rajzait, 
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„N
agyon izgalmas munka a f guratervezés” Beszélgetés Horv

áth
 Ild

ikóval

hátha lesz valami jó ötletem, 
vagy egyszerűen csak szép fotó-
kat keresek a neten, ami aztán bein-
dítja az agyam...

Melyik művedre vagy a legbüszkébb, és 
miért?

Talán Lackfi János Élni hogy kell? képes-
könyvére, amit tavaly adott ki a Pagony Ki-
adó. Kisjuli egy létező személy, a szerző ha-
todik gyermeke, egy igazi energiabomba, aki 
mellett nincs pihenés. Az egész könyv stí-
lusát az ő karakteréhez próbáltam alakítani, 
úgyhogy a képek szinte mindegyike nagyon 
színes, expresszív, a könyv, kis túlzással, 
szétrobban. 

Melyik általad kitalált figura áll hozzád a 
legközelebb?

Tavaly 
kezdtünk 
bele Lackfi 
Jánossal 
a Kossuth 
Kiadó meg-
bízásából a 
Dombontúli 
mesék című 
sorozat-
ba. Ez egy 

hatalmas projekt. Tizennégy részből álló 
mesekönyvsorozatról van szó, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a János által írt 
mesékhez havonta egy új könyvet kell elké-
szítenem. A mese egy lakóparkról szól, ahol 
különféle állatok laknak. Az egyes részekben 
a lakóparkba mindig beköltözik egy új ál-
lat, és a könyv az épp aktuális állatkölyköt 
mutatja be. Ezeket az új figurákat imádom 
kigondolni. Számomra nagyon izgalmas 
munka a figuratervezés és János nagyon 
vicces karaktereket talált ki, amiket öröm 
megrajzolni. A kedvencem az álmodozó ma-
jomkislány és az idétlen báránykölyök. Igazi 
csajos karakterek, kicsit magamra ismertem 
bennük.

Milyen munkán dolgozol éppen?
Most is ennek a sorozatnak a tizenegyedik 

meséjén dolgozom és folyamatban van Igaz 
Dóra Az első bé hörcsöge című könyvének 
folytatása a Pagony Kiadó Most én olvasok! 
sorozatában.
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A nyúl, aki csak azt hitte el,  
amit látott, 
és minden természetfelettit 
csalásnak kiáltott, 
aki a természetben élt, és 
olykor alatta, 
gondolkodását minden földöntúli  
meghaladta, 
egészen meglepődött,  
mikor rájött arra, 
hogy a saját földjén túl is 
van még éléskamra, 
és élnek más típusú 
lények is mellette, 
csak azt nem tudta,  
az agyuk hasonlóképp 
fejlett-e, 
és hogy barátsággal jöttek,  
vagy rossz szándékú népek 
és egyáltalán,  
szürkék-e vagy kékek, 
most kerültek ide, 
vagy mindig is itt voltak, 
övék akkor a répaföld? 
(de akkor a Hivatalnál  
miért nem szóltak?) 
 
Csupa olyan kérdés,  
melyhez egy átlagos, 
materiális nyúl 
tájékozatlannak bizonyul, 
és persze ez a talány  
fülvakarást eredményez 

Transzcendens nyúl
Egri Mónika

és sűrű homlokráncolást, 
kerítésig oda-, majd visszatáncolást, 
önkéntelen bajuszmozgásokat, 
véletlenül kiásott répaágyásokat, 
félig megevett száraz kenyeret, 
rossz helyre címzett szerelmeslevelet.  
És ezek mind zavaró tényezők, 
pláne a nyúlnak, 
ki a rejtélyeket nem érzi 
helyénvalónak. 
 
Ezért hát úgy döntött, kinyomozza, 
hogy a nyomokat a homokban ki okozza, 
s hogy tudományos vágyát tovább fokozza, 
önmagát nyúlfarknyi agyáért 
eztán ne ostorozza, 
beszerzett néhány enciklopédiát, 
s bár ettől még nem lett egyetemi diák, 
mégis úgy érezte, övé a világ. 
Ugyan elsőre nem értette a kvantumfizikát, 
azért fektetett bele némi energiát, 
hogy megértse a protont és elektront 
nyúl-DNS-t és fotont, 
a világ működését, 
a szellem ébredését, 
s ha már ott lakott, 
a répaföld isteni rezgését. 
Hiszen mint kiderült, 
csodahelyen lakott, 

A szerző illusztrációja
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és bár szegény répák  
nem láttak még papot, 
sem áldás nem érte az ágyásokat soha, 
mindennap adódott bőséges vacsora. 
Hogy mitől nőttek egyre nagyobbra? 
Nem lehet tudni, 
csak nőttek, mint a gomba. 
Talán attól, hogy beszélgetett velük, 
megkérdezte tőlük, hogy milyen a kedvük, 
jól szórakoznak, nincs-e melegük? 
Persze a répák sosem válaszoltak, 
egy répa-kukk nem hagyta el a torkukat, 
de meghálálták mégis  
a pozitív gondolatokat, 
együtt emésztgették a tudományokat. 
 

És mire a nyúl  
elolvasott minden szöveget,  
ő is elérte a kritikus tömeget. 
Sőt a kritikus tömeg is utolérte őt, 
hamarosan elérte az ezer követőt, 
akik istent kerestek, pont megfelelőt. 
És ha már épp ült egy buddha-nyúl  
az orruk előtt, 
káposztáért igét hallgattak 
minden délelőtt.
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Könyvajánló

Erich Kästner  
Emil és a detektívek

Csukás István  

Keménykalap és krumliorr

Hegedűs István illusztrációival

Emil élete nagy kalandjára készül: teljesen egyedül Berlinbe utazik, 
hogy meglátogassa a nagymamáját. Hatalmas kofferrel száll fel a 
vonatra, zsebében pedig ott lapul száznegyven ropogós márka, me-
lyet anyukája bízott rá. Mire Berlinbe ér, a vonaton egy férfi meglopja. 
A fiú attól fél, nem hinnének neki a rendőrök, ezért maga ered a tettes 
nyomába. De vajon nyakon tud csípni egy bűnözőt? Egyedül aligha. 
Egy csapatnyi detektív segítségével viszont talán igen! A briliáns lo-
gikájú Professzor, a lelkes Kis Kedd, a dudálós Gusztáv és a többiek 
még csak iskolába járnak, de elbánnak akár a legravaszabb gazem-
berrel is. Erre a berlini nyárra mindenki emlékezni fog: a gyerekek, a 
szülők, az újságírók, még a rendőrség is… A nagy klasszikus detektív-
történet!
Móra Kiadó, 2009 
Keménytáblás, 130 oldal

Egy ma már klasszikusnak számító könyv, cirkuszról, Állatkertből 
ellopott kismajmokról, Bagaméri fagylaltjáról és az igaz barátság-
ról. Letehetetlen, humoros olvasmány, amit biztos a szüleid is 
nagyon kedveltek. Ha kiolvastad a könyvet, megnézheted a belőle 
készült filmet is!
Könyvmolyképző Kiadó, 2004 
Keménytáblás, 268 oldal

Besze Barbara válogatása
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Pasi Pitkänen illusztrációival

Timo Parvela  

Pate szupertitkos blogja

Fabian Lenk 

Az Aranyváros titka - Dr. Dark hihetetlen kalandjai

Dr. Dark megbízható, tapasztalt és szuper okos titkos ügynök. Nem 
fogja el a félelem, ha küldetése egzotikus és vad tájakra hívja. Fel-
találó, egy ősi kastély ura. Nem mellesleg igazi családapa is, aki 
minden kalandot meg akar osztani ikergyermekeivel, Leandróval és 
Lunával. Ezúttal a kalandok a dél-amerikai esőerdőkbe szólítják a 
csapatot.  Az izgalmas küldetés során Theót, az eltűnt kutatót kell 
megtalálniuk, aki, mint hírlik, egy titokzatos inka város felfedezője. 
Ám a dzsungelben számtalan veszély leselkedik rájuk. Dr. Dark, az 
ikrek és a csapat állandó robot tagjai, Rob és Tinnie, repülő mo-
torbicikliken, különleges védőszemüveggel felszerelve kezdenek 
veszélyes nyomozásba Amazóniában…
Betűtészta Kiadó, 2015 
Keménytáblás, 140 oldal

Pate másodikos és nyári élményeiről blogot vezet, melyet 
előszeretettel kommentálnak osztálytársai. Témája jócskán 
akad, hiszen valahogy mindig sikerül a legnagyobb kalamajka 
közepébe csöppennie. Például akkor, amikor látogatóba érkezik 
régen látott nagybátyja Ausztráliából…
Ha szereted az igazán fergeteges humorú könyveket, minden-
képpen olvasd el!
Cerkabella Kiadó, 2015 
Keménytáblás, 96 oldal
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Színezd be a kalózok útját a szigetig! Az 1-es négyzettõl 
indulnak, és 100-ra érkeznek, de minden négyzetet 
csak egyszer érinthetnek. Minden következõ számnak 
nagyobbnak kell lennie az elõzõnél. Vízszintesen  
és függõlegesen is haladhatnak, de átlósan nem!

MÓRA EDUCATIO
  Játszva tanulj, gyakorolj!

30

Színezd be a kalózok útját a szigetig! Az 1-es négyzettől indulnak,  
és 100-ra érkeznek, de minden négyzetet csak egyszer érinthetnek. 

Minden következő számnak nagyobbnak kell lennie az előzőnél.  
Vízszintesen és függőlegesen is haladhatnak, de átlósan nem!
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Számlabirintusok
Wilfrid Payet

Grégoire Mabire rajzaival

Számlabirintusok

38 labirintus-fejtörõ,  
és jobb leszel matekból!

Ahhoz, hogy kitalálj a labirintusból, számolnod kell: 
kettesével, hármasával, ötösével, tízesével.  

Folytatnod kell számsorokat: emelkedõ vagy csökkenõ sorrendbe  
kell rendezned õket. Tudnod kell összeadni,  
kivonni és egyszerû szorzásokat elvégezni.

A fokozatosan nehezedõ, változatos témájú  
fejtörõk játékos formában fejlesztik  

a gyerekek figyelmét, logikai készségét,  
intelligenciáját, egyúttal segítik  

a számolás alapjainak elsajátítását.

JÁTSZVA TANULJ, GYAKOROLJ!JÁTSZVA TANULJ, GYAKOROLJ!
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Csodás színezõk 
számtani mûveletekkel

Ernest Robert

Színezõk  
számtani 
mûveletekkel

41 színezõs feladat,  
és jobb leszel számtanból! 

Ha jól színezed ki az ábrákat, felfedezheted 
az elrejtett alakokat, tárgyakat. Hogy megtaláld õket,  

számolnod kell. Közben gyakorlod  
az összeadást, a kivonást, a szorzást  

és az osztást…

A feladatok fejlesztik a megfigyelõképességet, 
az összpontosítást, miközben eredeti és  
élvezetes módon segítenek begyakorolni  

a számtani mûveleteket.

8–10 
ÉVESEKNEK

8–10 
ÉVESEKNEK

JÁTSZVA TANULJ, GYAKOROLJ!JÁTSZVA TANULJ, GYAKOROLJ!
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A sorozat első 
két kötete:

Megjelenik

2017
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- 

ban
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Könyvajánló nagytesóknak

a tó medrét beakaszt-
ják egy kampóba, majd 
megemelik a vizet és 
úgy tudnak alatta te-
vékenykedni. De Zalánt 
nem szédítik el ezek a 
dolgok, csak arra tud 
gondolni, hogy mi lehet 
a szüleivel. 

Egy óvatlan pillanatban megszökik, és beke-
rül Dobozváros sötét világába, ahol a folya-
matos altatásban élő, rabszolgaként tartott 
emberek élik sivár életüket. Majdnem meg-
hal, de Székláb az utolsó pillanatban meg-
menti. Az öregember rájön, hogy nem titkol-
hatja tovább az igazságot Zalán elől. Kiderül, 
hogy ki alkotta a világot és hogyan jött létre 
Dobozváros, sőt az is, hogy a titok és a rej-
tély kulcsa is Széklábban van. A sárkányok, 
patkányok, törpék és gyurmaszülők segítsé-
gével végül minden jóra fordul, de a legjobb 
az, hogy a célig sok kaland során érünk el. 
A könyvet a szerző saját, fekete-fehér-kék 
rajzai teszik igazán érdekessé. A furcsa, de 
kedves alakok, a sötét gyárváros és Székláb 
mozgó otthona megelevenedik, hogy aztán 
továbbgondolhassuk, milyen lehet az élet 
Dobozvárosban. 

Lakatos István regényének erénye, hogy na-
gyon részletgazdagon mutat be egy varázs-
latos világot, és hogy ebbe ágyazza azokat a 
kérdéseket, amelyekkel olyan nehéz megbir-
kózni, amíg gyerekből felnőtté válunk. 

Tizenéves koromban sokszor gondolkoz-
tam azon a kínzó kérdésen, ki is vagyok én 
tulajdonképpen. Kisebb korban olyan egy-
értelműnek tűnik minden, de aztán hirtelen 
minden kicsit idegen lesz és semmi sem 
tűnik olyan biztosnak, mint korábban. Sok-
szor még abban is elkezdünk kételkedni, 
hogy jól ismerjük-e a szüleinket. Próbáljuk 
értelmezni a minket körülvevő világot. Vajon 
miért pont olyan a környezetünk, amilyennek 
látjuk, van-e valami mozgatója, célja ennek 
az egésznek? 

Nem tudom, mi lett volna, ha egy ilyen „vizs-
gálódás” során azzal szembesültem volna, 
hogy a szüleim valójában nem is azonosak 
önmagukkal, hanem csak gumiból készült 
utánzatok. És azért viselkedtek velem fur-
csán egy ideje, mert valaki elrabolta őket és 
én „műszülőkkel” élek. Sőt a világ sem valódi 
teljesen, mert egyes részeit műanyagból pó-
tolták.

Lakatos István Dobozváros című könyvének 
főhőse, Zalán, pontosan ilyen helyzetbe ke-
rül. Persze neki azért annyi szerencséje van, 
hogy mielőtt őt is elrabolták volna, megérke-
zik Székláb, a hóbortos öregember, aki meg-
menti és elviszi magával egy biztonságos 
helyre. A titokra tehát fény derül, de az okok-
ra sokáig nem. Zalán jótevőjének zegzugos, 
kacskaringós, kiismerhetetlen, megszám-
lálhatatlan helyiségből álló háza folytonos 
mozgásban van. Székláb megtanítja Zalánt 
arra, hogy megértse az állatok nyelvét, elviszi 
egy tó alját rendbe tenni, ami úgy zajlik, hogy 

„…nem lehet csak úgy kicserélni az elöregedett dolgokat, 
mert minden egyedi és utánozhatatlan szépség.”

Lakatos István: Dobozváros 
(Magvető, 2011)  

Farkas Judit
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        Az úgy volt…
Színházi ajánló

Premier – Hatszín Teátrum

Két anyukabácsi (vagy bácsianyuka) áll a színpadon. Kötényben. Maguk előtt a gyerekeik. 
Az egyik fiú, tüllszoknyában. A másik lány, nyakkendőben. Foszforeszkáló dinós pólókban. 
Jókora plüss krokodillal. Előkerül még jó sok csomó minden, például két óriási plüss fogke-
fe is. 

Vidám, vicces és színes, zenés darabot láthat a széles közönség a nemrégiben megnyílt 
Hatszín Teátrumban Budapesten, a hatodik kerületben. Janikovszky Éva színpadon még 
soha be nem mutatott könyveiből készült most egy előadás. Az úgy volt… színes mozaik-
darabkáiból kibontakozik egy fiú és lány története születésüktől kamasz korukig. Az olyan 
mondatok, mint „Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. 
De mindig későn szól, mert olyankor már kint van” – ismerősek lehetnek a szüleiteknek is, 
hiszen az 1926 és 2003 között élt, neves és népszerű magyar írónőnek a hetvenes-nyolcva-
nas években megjelent könyveiből készült ez a színpadi változat. 

Ősbemutató: 2017. április 23. 
Rendező: Szilágyi Bálint
Dramaturg: Tollár Mónika
Látványtervező: Márkus Sándor
Játsszák:   Barna Zsombor, Bodoky Márk,  

Georgita Máté Dezső, Osváth Judit

Georgita Máté Dezső, Barna Zsombor, Bodoky Márk, Osváth Judit  

Fotók: Mohos Angéla
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Osváth Judit, háttérben: Bodoky Márk, 

Barna Zsombor, Georgita Máté Dezső 

Osváth Judit

Osváth Judit, Barna Zsombor 

Barna Zsombor, hátul: Bodoky Márk, 

Osváth Judit, Georgita Máté Dezső

Georgita Máté Dezső
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Nyomozz velünk!

(Berger Szimat Szolgálat 
sorozat, BerGer Kiadó)
Költő, szerkesztő, újság-
író. Saját gyerekei tették 

gyerekkönyvszerzővé. Tör-
ténelem–földrajz szakon 

végzett, volt rockzenész, reklám-
szövegíró, rádióriporter, műsorvezető, 
stratégiai elemző az Oktatási Minisztéri-
umban és az egyszervolt.hu szerkesztője, 
szerzője, kommunikációs vezetője. Ver-
seiből számtalan animációs feldolgozás 
készült.

A magyar kutyafajták főszereplésével 
játszódó sorozatban Pongrác a nagybátyjai 
nyugdíjazása után átveszi a cégük irányí-
tását, ahol nem akármivel foglalkoznak: a 
nyomozóügynökség titkos küldetéseket tel-
jesít. A kötet egyik különlegessége, hogy az 
oldalak szélén plusz információt találhatsz 
a történetben szereplő dolgokról, például 
hogy miért írjuk egybe a Margitsziget szót, 
vagy éppen azt, hogy mi az a zumba.

Ugye ti is szeretitek az izgalmas detektívtörténeteket, a rejtélyes, fordulatos könyveket?  
És vajon azt tudjátok-e, hogy kik kedvenc sorozataitok szerzői? Összegyűjtöttünk pár infor-
mációt néhány szerzőről, de ha valakit kihagytunk volna, keress bátran rá az interneten!

(Tim mesterdetektív és társa 
sorozat, Pagony Kiadó)
Klaus és Hilde Hagerup apa 
és lánya szerzőpáros, akik 

dolgoztak már külön-külön 
is gyermekkönyveken, de a Tim 

sorozatra összefogtak, és olyan 
sikeres lett, hogy már öt részt 
kiadtak Norvégiában. Reméljük, 
hamarosan érkeznek a követke-
ző epizódok magyarul is!

A testvérpár történeteit az iz-
galmas cselekmény, a szimpa-

tikus főhősök, a rövid fejezetek és a nagy 
betűk teszik ideális első önálló olvasmánnyá.

(Hanga és Várkony 
sorozat, Cerkabella 
Kiadó)
Pestlőrincen szü-

letett 1971-ben. 
Van rendes polgári 

foglalkozása is, de négy gyereke 
megfelelő indokot szolgáltat neki, 
hogy szabadúszó író és kötöttfo-
gású anyuka legyen. Szeret vezetni, teherau-
tót és háztartást is. 

Nyomozós sorozatában a kiskamasz fő-
hősök, Hanga és Várkony alakja köré szer-
veződő történetekben kitalált, mégis nagyon 
ismerős, könnyen megszerethető, hazai 
helyszíneken játszódnak az események.

Klaus 

Hagerup és 

Hilde 

Hagerup

Mészöly 

Ágnes

Nyulász 

Péter
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(Sherlock, Lupin & Én-soro-
zat, Manó könyvek)
Irene Adler egy álnév, 
valójában az 1975-ben 

született, sikeres olasz 
gyerekkönyvszerző, Ales-
sandro Gatti rejtőzik mögötte. 

A sorozat, amelyben 
az ifjú Sherlock Holmes, 
későbbi reménytelen sze-
relme, az egyelőre kamasz-
lány Irene Adler 
és a fiatal, ám 
már gyakor-

ló mestertolvaj, Arsène Lupin 
együtt indulnak egy titokzatos 
bűnügy nyomába, folyamatosan 
jelenik meg Magyarországon is, 
2013 óta.

 (Agatha nyomoz sorozat, 
Manó Könyvek)
A szerző neve kicsit meg-
tévesztő lehet, ugyanis szó 

sincs lovagról vagy angol 
szerzőről, a sorozat szin-

tén egy álnév mögé rejtőző olasz író, Mario 
Pasqualotto szerzeménye. 

A szerző ezzel a soro-
zattal érte el az igazán nagy 
népszerűséget hazájában, 
de emellett számos gyerek-
könyv került még ki a keze 
alól, köztük a magyarul is 
elérhető Kalóz-
iskola.

Összeállította: Németh Szilvia

Forrás:   

http://navigator.cerkabella.hu  
http://www.scolar.hu  
http://melissaofficinalis.blogspot.hu

(Sódervári Sherlock báró soro-
zat, Scolar Kiadó)
1966-ban született Düs-
seldorfban. Nagy hatással 

voltak rá Astrid Lindgren re-
gényei, doktori disszertációját 

Michael Endéről (A Végtelen Tör-
ténet) írta. Férjével és 1997-ben 
született lányával a vesztfáliai 
Münster-Gievenbeckben él. Több 
népszerű regénysorozata van 
a kiskamaszok számára, ezek 
közül magyar nyelven Sódervári 
Sherlock báró kalandjai jelentek 
meg a Scolar Kiadónál. A soro-
zat egyes részei Sherlock báró 

szelleme, egy testvérpár, Laura és Maxi, 
valamint Lili, a „kísérteties” kutyahölgy ka-
landjairól szólnak.

Lassze-Maja detektívirodája 
(Könyvmolyképző Kiadó)
Martin Widmark az egyik leg-
népszerűbb gyerekkönyvíró 

Svédországban. Detektívre-
gény-sorozatával pár év alatt 

országszerte híres lett. A sorozat 
első kötete, a Gyémántrejtély 2002-ben je-
lent meg, és azóta még 11 rész látott napvi-
lágot. A sorozat egy kisvárosban játszódik, 
ahol különös esetek történnek, főleg lopások. 
De a sorozat hőseinek, Lasszének és Majá-
nak mindig sikerül megfejtenie a rejtélyeket. 

Martin 

Widmark

Irene 

Adler

Sir Steve 

Stevenson

Alexandra 

Fischer- 

Hunold 
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Mint lapunkban már írtuk, április végén Fabian Lenk, a 
többi között az Idődetektívek-sorozat írója a Scolar Kiadó 
és a Goethe Intézet meghívására ellátogatott Budapestre. 
A német szerző rajongói több helyszínen is találkozhattak 
vele. Első előadását a Gellért téri Pagonyban tartotta, ahol 
az olvasók nemcsak a sorozat legújabb részével ismer-
kedtek meg (Shakespeare és a fekete álarcos), hanem 
bepillantást nyertek abba is, hogyan készül egy-egy rész. 
Az író válaszolt a lelkes kis közönség kérdéseire, és meg-
hallgatta, hogy ki milyen történelmi személyről olvasna 
legszívesebben. Fabian Lenk dedikálta is a gyerekek ked-
venc köteteit.

Fabian Lenk Budapesten  járt
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Kelemen Réka beszámolója.
A külön nem jelzett fotókat  
Érsek-Obádovics Mercédesz készítette.

A jobb oldali kép a Goethe Intézetben 
készült, ahol 2017. április 27-én a szerző 
felolvasott a műveiből.

Fabian Lenk Budapesten  járt

Fotó: Molnár Annamária    © Goethe Intézet
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Holle anyót nagyon szeretjük. Pont úgy néz ki, mint egy nagymama, 
igazságos és jutalmat oszt. De nem mindenkivel kedves. Csak a jó és 
dolgos embereket szereti, akik azért képesek a pihenésre is és örömü-
ket lelik az életben. Ám a rossz, a gonosz és a lusta csak büntetésre 
számíthat tőle. Holle anyó a legendák szerint egy istennő, egy tündér, 
aki a női munka és a mezőgazdaság védelmezője, és ő felel azért, 
hogy az évszakok megfelelő sorrendben, rendben váltsák egymást. 

Történetét, amely a mostohatestvérpárral való találkozás bonyodal-
mait mutatja be, most a Budapest Bábszínház is műsorra tűzte és ha-
gyományos bábtechnikával igazi, habos kakaós, békebeli hangulatot 
idéznek elő.

A nagyszínpad minden zegzuga életre kel, minden megtelik élettel. 
Több irányban, fent és lent, valamint a színpad elején és hátsó ré-
szében is zajlanak az események. Az pedig a varázslattól függ, hogy 
éppen melyik irány hol is van. A számunkra is ismert földi világ lent 
található, itt az alakok marionettfigurákban kelnek életre, olyannyira, 
hogy mágnes segítségével főhősünk, Bella még fahasábokat is tud 
pakolni a kosárba. Aztán, amikor a kútba ugrik, a mélységet a kút fa-
lának (vászonból) megemelésével láttatják, és hipp-hopp, máris fent 
van Holle anyó hegyi birodalmában. Itt találkozik a kemencével és a ki-
sült kenyerekkel, kiflikkel és perecekkel, meg persze az almafával is. A 
csodavilágban – ahol, ha felrázzák a dunyhát, akkor a valóságban esik 
a hó – a szereplőket úgynevezett vajangbábokkal keltik életre (alulról, 
pálcával mozgatott fabábokkal). Bella szorgosan dolgozik, de meg-
tanulja azt is, hogy néha pihenni is kell, és nemcsak neki kell folyton 
adnia, hanem az is fontos, hogy ő is kapjon szeretetet, odafigyelést, 
szabad időt.

Jó tett helyébe jót várj, és ha a lelkedben rend van, az a környe-
zeteden is meglátszik. Szerencsére az előadás nem ennyire nyíltan 
tanító szándékú: tele van humorral, kedves mellékszereplőkkel, mint 
Margitka, az idős néni és kitartó udvarlója, a kedves bácsi. Néhány dal 
is elhangzik és a bábművészek gyönyörű énekhangon ringatják el a 
nézőket ebben a mesevilágban. Az előadásra elsősorban az alsós és 
óvodás korú gyerekeket várják, de a felnőttek sem fognak unatkozni a 
nézőtéren.

„Akkor hull a hó le, 
ha takarít Holle”

Színházi ajánló

Fotók: Éder Vera38

Farkas Judit
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Ezek titkos dolgok! Pszt!
Összeállította: Besze Barbara

A titokdoboz
A titokdoboz, vagy más néven kirakós doboz, trükkös do-boz olyan tárgy, amelynek kinyitásához több kifinomult, apró mozdulattal kell elmozgatni a doboz meghatározott elemeit, a megfelelő sorrendben. Van olyan doboz, ami két lépéssel ki-nyitható, de van olyan is, amelyhez ezerötszáz apró mozdulatot kell tenni, hogy a doboz titkát meglássuk! A titokdoboz Japán-ból ered. A 19. század fordulóján himitsu-bako néven vált is-mertté. Néhány dobozban szerencseüzenet is található a doboz kinyitásakor. A titokdobozok létrehozásának célja, hogy rejtve tartsák annak tartalmát az illetéktelenektől. Forrás: wikipedia • Fotó: wikipedia/A Yosegi

Sub rosa (ejtsd: szub róza)
Latin kifejezés, azt jelenti, hogy „a rózsa alatt”, vagyis bizal- masan vagy titoktartás mellett közölni valamit valakivel.  A rózsa már az ókorban a hallgatás, a bizalom jelképe volt. Egy régi történet szerint a szerelem istene egy szép rózsát ajándékozott a hallgatás istenének, Harpokratésznek. Régi várakban, kastélyokban ma is láthatók még az úgynevezett Sub rosa-szobák; így pl. a sárospataki várban is. A bennük tartott megbeszélések titkosak, bizalmasak voltak.

Szigorúan
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Összeesküvés

Az összeesküvés valamilyen rend, szervezet elleni tit-

kos szövetkezés. Résztvevői egy terv végrehajtására 

és titoktartásra kötelezik magukat, gyakran esküvel. 

A királyságokban a fennálló államrend szempontjából 

az összeesküvés mint felségsértés volt büntetendő.

Titkosszolgálat
 

A kémkedés ősi mesterség. A modern titkosszolgálatok a 19. század-

ban jelentek meg, és a 20. századra fejlődtek ki a világ számos orszá-

gában. A titkosszolgálat az államok érdekeinek védelmében, titkos 

eszközökkel dolgozó állami szervezetek összefoglaló elnevezése. El-

sősorban az információszerzés a feladatuk, az adott állam ellen irá-

nyuló, külső és belső titkos tervekről és cselekedetekről, a lehetséges 

ellenfelek stratégiai és gazdasági helyzetének titkairól. Emellett gyak-

ran titkos intézkedéseket is végeznek, hogy az ellenfelet hátrányosan 

befolyásolják. Ezek sajtóbotrányok keltésétől akár robbantásokig is terjedhetnek.

Vannak a külső elhárító szolgálatok, mint a hírszerzés (Magyarországon ilyen például az In-

formációs Hivatal, az Egyesült Államokban a CIA, Nagy-Britanniában az MI6), illetve a biztonsági 

szolgálatok, mint például a (kém)elhárítás (Magyarországon az Alkotmányvédelmi Hivatal, az 

Egyesült Államokban az FBI, Nagy-Britanniában az MI5) és vannak a belső elhárító szolgálatok, 

amelyek demokratikus országokban alkotmányvédelmi jelleggel végeznek tevékenységet, de álta-

lában egy szervezetben a kémelhárítással.

Titkosírás

A titkosírás olyan rejtett jelekkel írt üzenet, amit csak az tud elolvasni, 

aki ismeri a titkos kódot. A régi időkben nem titkosírásokat alkalmaztak, 

hanem láthatatlan írást (ekkor vegyi eszközökkel érték el a kívánt hatást, 

pl. lóvizelettel, amely csak vízbe mártva látszott…), vagy elrejtett üzenetet. 

Ilyen volt például, amikor fatáblára írták a titkos üzenet, és a táblát utána 

bevonták viasszal, amire semleges üzenetet véstek. A viaszt le kellett ol-

vasztani, s máris előbukkant a valódi üzenet. De előfordult olyan is, hogy 

egy szolga kopasz fejbőre volt a „papír”: amikor kinőtt a haja, akkor indították útnak, hogy elvigye 

a tikos üzenetet. Amíg újra le nem borotválták a haját, az üzenet felfedezhetetlen volt. A modern 

időkben a titkosírás kódja az ábécé betűinek bizonyos minta szerinti használatán alapul: például 

az ábécé minden egyes betűjéhez másik betű vagy szám vagy jel tartozik. Ezekkel a módszerekkel 

rendkívül bonyolult titkosítást lehet alkalmazni.

bizalmaS!Szigorúan

Illusztráció: Dániel András

Illusztráció: Dániel András
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Rejtőzködő állatok
Sándor Enikő

42

Vannak állatok, amiknek puszta megjelenése is rejtélyes, titokzatos, sőt első ránézésre nem 
is vehetők észre egykönnyen. Ezt a különleges megjelenést kamuflázsnak hívják.  
A lényege, hogy az élőlény felveszi a környezete színét, mintáját vagy önvédelemből, vagy 
épp azért, hogy az áldozatát könnyebben becserkészhesse.

Van egy rovar, ami pont úgy néz ki, mint egy 
bot. Botsáska a neve, és valójában nem is 
sáska, mert a rovarok külön rendjét alkotja. A 
botsáskák főleg meleg és mérsékelt éghajla-
ton élnek. A nőstények nagyobbak a hímeknél, 
testhosszuk fajtól függően változó, 5–33 cen-
timéter között is lehet, és jellegzetes fa- vagy 
levélformájuk van. Nappal a fák ágai között 
rejtőzködnek, éjszaka táplálkoznak. Ha valami-
lyen veszélyt érzékelnek, köpködve védekeznek 
(ti ezt SOHA ne utánozzátok!). A különböző 
botsáskafajok többsége növényevő, de vannak 

köztük ragadozók is. Sok faj csupán egyfajta növénnyel táplálkozik, ezért az esőerdők irtása 
hatalmas veszélyt jelent rájuk nézve. 

Európai kaméleon

Botsáska

Ha rejtőzködő hüllőről van szó, akkor az első, amelyik 
eszünkbe juthat, a kaméleon, amely Európa melegebb ré-
szein is megtalálható. Testének hossza 20–30 cm, és 
ehhez társul egy szintén 20–30 centiméteres farok. Zsák-
mányát a ragadós nyelvével ejti el egyetlen pillanat alatt. 
Jellegzetes tulajdonsága még, hogy szemét egymástól füg-
getlenül képes mozgatni, így két különböző képhatást észlel 
egyszerre. Az európai kaméleon általában zöld vagy barna színű, 
de a többi kaméleonféléhez hasonlóan képes változtatni a színét. 
Harapófogószerű lábainak és forgófarkának köszönhetően tökéletesen mozdulatlanná tud 
válni egy faágon anélkül, hogy elveszítené egyensúlyát. 
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Az emlősök között is léteznek álcázó mes-
terek, ilyen például a veszélyeztetett fajok 
közé sorolt hópárduc. Lakóhelye Ázsiában, 
a Bajkál-tó és Pakisztán között található. 
Teste akár 130 cm hosszú is lehet, mely-
hez egy 80-100 centiméteres farok társul. 
A hópárduc a farkával egyensúlyoz, amikor 
meredek lejtőkön portyázik, illetve ha alszik, 
a farkával védi a száját és az orrát a hideg 
ellen. Testét fekete-fehér szőr borítja, és 
mintázatának köszönhetően tökéletesen 
beleolvad a havas tájba. A melegebb év-
szakokban akár 6000 méteres fennsíkokra, 
sziklás területekre is felmerészkedik, ahol 
többnyire magányosan él. Táplálékát a kör-
nyezetében található emlősök, ritkán mada-
rak alkotják, amiket alkonyatkor vagy az éj 
leple alatt vadászik le.

A levélfarkú gekkó is a rejtőzködés nagymesterei közé tartozik: lapos, levélszerű farkával 
tökéletesen beleolvad a környezetébe. Leginkább Madagaszkáron és a környező szigeteken 
él, de kutatók találkoztak már Észak-Ausztráliában is vele. A levélfarkú gekkó barnás-zöld 
testének mintázata hasonlít a fakéreghez, így kényelmesen sütteti magát a napon a faágak 
között anélkül, hogy bármi veszélyeztetné. Testhossza fajtól függően 10–30 cm lehet, rova-
rokkal táplálkoznak, amiket éjszaka vadásznak le.  

Orchidea manó

Levélfarkú gekkó

Hópárduc

Létezik egy különleges imádkozósáska-
faj, az orchidea manó, ami Szumátra, 
Indonézia és Malajzia esőerdőiben ős-
honos. Több mint 2000 imádkozósáska-
fajtát tartanak számon világszerte, nagy 
részük leginkább zöld, sárga vagy barna 
rejtőszínt visel. Ám az orchidea manó 
fehér, rózsaszín és pink színekben pom-
pázik, így nagyon hasonlít bizonyos or-
chideafajtákra, sőt létezik olyan orchidea 
manó, mely a színét a környezettől füg-
gően képes változtatni. Ragadozó állat: a 
színpompás virágok között rejtőzködve 
várja, hogy elejtse azokat a rovarokat, 
amik a beporzást végzik.
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Szerencse-

44

A szerencsesüti ma már sok helyen (főleg ázsiai termékeket is árusító üzletekben) 
kapható, de egy időben kizárólag kínai éttermekben ajándékozták meg vele a vendé-
get a fogyasztása végén. Azt gondolnánk, akkor biztosan Kínából ered, de ez nincs 
így… A nyomok az Egyesült Államokba vezetnek: itt szolgálták fel (vagy egy japán 
vagy egy kínai étteremben) először ezt az édes csemegét a vendégeknek. (Kínában 
amerikai süti a neve…)
A szerencsesütiben lapul egy mondat, általában több nyelven, ami sikeres fordulatot 
jövendöl a fogyasztó számára a munkájában vagy a magánéletében. 
 
Bárhonnan is érkezett a szerencsesüti hazánkba, szerencsére már otthon elkészít- 
hető receptek is vannak, így meglepheted a családtagjaidat vagy az osztálytársakat 
egy magad készítette szerencsesüti-halommal. Jó móka, ha te találsz ki jó  
szerencsét kívánó vagy tanácsadó mondatokat, vagy akár  
rövid versikéket.
Például: 

süti

Sikerülni fog! Jó nyár vár!

Nyarad még szebb lesz, 

ha sokat olvasol!

Mosolyogj! Nyári illatok, 

napfény, ennyi a titok!

Akár mindenkinek, személyre szabottan írhatsz 
valamilyen rá jellemző mondatot, és aki elol-
vassa, annak ki kell találnia, hogy kire illik az a 
jellemzés. 

Kedvence a Barca, hosszú 

haja barna.

Világos a s
zeme, nevet 

mindig vele.
Kedves a mosolya, ilyen 

lány a Katica.
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A receptet először érdemes felnőtt segítségével elkészíteni. Az az érdekes benne, hogy 
félig megsütött állapotban kell beléjük rakosgatni a cetliket, azután újra betenni a sütő-
be. Némi odafigyelést igényel, de annál nagyobb lesz az öröm, amikor kibontogatjátok 
a titkokat rejtő, ehető kis csomagocskákat!

Amire szükséged lesz:
• 24 dkg liszt
• 2 evőkanál kukoricaliszt
• 12 dkg cukor
• 1 teáskanál só
• 2 tojás fehérje
• 4 evőkanál étkezési olaj
• 1 teáskanál víz
• 2 teáskanál vaníliaesszencia
• A mondatokat tartalmazó piciny cetlik

Elkészítés:  
A hozzávalókat egyenletesen és erőteljesen dolgozd össze! 

A kapott masszából vágj egyforma köröket vagy négyszögeket, netán három-
szögeket! 

Nagyon vékonyra lapogasd őket és ügyelj rá, hogy a darabkák nagyobbak le-
gyenek, mint a papírszeletkéid!

A kiszaggatott darabokat süsd meg olajjal (margarinnal) kikent tepsiben, míg 
halványbarnák nem lesznek. Vigyázz, hogy ne süsd túl sokáig, mivel a formá-
zás még csak ezután jön! 

A félig megsült darabokba helyezz el egy-egy papírkát, formázz belőle sütit, 
azaz zárd össze a papír körül a tésztát, majd helyezd vissza, és süsd, míg telje-
sen kész nem lesz! (Ez már csak pár perc.) 

Tálalás előtt enyhén szórd meg porcukorral! Jó étvágyat!

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Olyan szuper lenne, ha a szüleim nem len-
nének annyira kínosak! Miért nem tudnak 
olyan normálisak lenni, mint én?

Sokszor gondolok erre. De ha már kíván 
az ember valamit, alaposan gondolja át, ho-
gyan fejezi ki magát. Erre azon a bizonyos 
estén jöttem rá.

A környék új éttermébe készültünk. A vá-
ros közepén lakunk és anya meg apa mind-
ketten szeretnek újfajta, különleges ételeket 
kipróbálni. Már egészen hozzászoktam. Az 
a trükköm, hogy a köretre összpontosítok, 
a rizsre vagy krumplira, az étel szokatlan 
részét pedig kitolom a tányér szélére, vagy 
csak alig eszem belőle.

Latyakos, zimankós este volt, és a ci-
pőnk nedves nyomokat hagyott a fényes 
padlón, amikor beléptünk. 

Körülnéztem. Az étterem teljesen új volt. 
Azelőtt egy tapétabolt üzemelt itt, és, bár 
iskolába menet legalább ezerszer elhalad-
tam előtte, sosem vettem róla tudomást. A 
helyet most teljesen átalakították.

A legelső, amire felfigyeltem, egy ha-
talmas méretű akvárium volt a falnál. A 
csillogó üveg mögött kékesfekete és élénk 
narancssárgacsíkos halak úszkáltak libegő 
uszonnyal a zöld növények között. Olyan 
érzés volt figyelni őket, mintha trópusi vi-
zekben búvárkodnék. Őszintén szólva még 
sosem búvárkodtam, de tutira ilyen lenne: 

szemtől szembe úsznék a 
színes halakkal.

Csengő-bongó 
órákra hasonlí-
tó zene szólt a 
háttérből, és et-

től valahogy minden olyan varázslatosnak 
tűnt.

Ez volt az első lenyűgöző élmény az este 
folyamán. De nem az utolsó.

Apa értem jött az akváriumhoz, és elve-
zetett az asztalunkhoz. A szüleim már meg-
rendelték az ételeket, és hamarosan sorra 
érkeztek a fogások.

Mivel kínai étteremben voltunk, az étlap 
csak úgy hemzsegett az olyan ételektől, 
amelyeket anya meg apa ki szeretett vol-
na próbálni. Én rizst kaptam csirkével meg 
mogyoróval. Olyan finom volt, hogy semmit 
nem kellett kitolnom a tányér szélére. Evés 
után visszamentem a halakhoz, a szüleim 
pedig tovább kóstolgatták a fogásokat.

Egyszer csak valaki megkocogtatta a 
vállam. Amint hátrafordultam, egy lányt 
pillantottam meg magam előtt. Nagyjából 
olyan magas volt, mint én, azaz középma-
gas, azon túl viszont semmi átlagosat nem 
lehetett felfedezni rajta. Éjfekete haja volt 
és mélybarna, szinte fekete szeme. Olyan 
volt, mintha apró csillagok szikráztak volna 
benne. Amikor pedig nevetni kezdett, egy 
pici ránc keletkezett az orra tövében.

– Szia – mondta.
– Szia – válaszoltam.
– Kérsz egy szerencsesütit?
– Az meg micsoda?
– Majd meglátod.
– Rendben.
Ezzel a lány előkapott egy aranyszínű kis 

csomagot, bólintott, hogy vegyem el, majd 
sarkon fordult, és az étterem végén álló ajtó 
felé vette az irányt. Az ajtó valószínűleg a 
konyhába vezetett, mert gőzök és illatok 
áradtak belőle. 

Szerencsesüti
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A lány eltűnt a ködben, én meg csak áll-
tam ott a csomaggal a kezemben.

Az akváriumból bugyborékolás hallat-
szott. A halak tátogtak. 

Meg kellett volna köszönnöm az aján-
dékot, de teljesen kiment a fejemből, mert 
abban a pillanatban, amikor a lány ideadta 
a sütit és eltűnt a konyhában, anya felállt 
a helyéről, és apa felé nyújtotta a kezét. A 
csilingelő dallamok véget értek, és valami 
trombitás, dobos, hegedűs zene hangzott 
fel. Rögtön láttam, mi következik: anya fel-
kéri apát táncolni. Az étterem közepén. A 
többi asztalnál ülő vendég feléjük fordult. 

Komolyan arra gondoltam, hogy hal-
lá változom, és beugrom az akváriumba. 
Akkor a zene úgy hangzana, mint a tompa 
bugyborékolás, a két táncoló alak az üve-
gen túl meg nem lenne több színes árnyak-
nál. A legfontosabb azonban, hogy senki 
nem gondolná, hogy ők a szüleim.

Sajnos kénytelen voltam megelégedni 
annyival, hogy lecsússzak az akvárium mel-
letti székre, és behatóan tanulmányozzam a 
halállományt. A szemem sarkából azonban 
láttam, ahogy a szüleim körbelejtenek. Anya 
ide-oda lóbálta a haját, apa meg dudorászni 
kezdett, valahányszor megtetszett neki egy 
dallam. Egy kerekszemű aranyhal rám bá-
mult, én meg vissza.

A zene végén apa mélyen meghajolt a 
többi vendég előtt. Néhányan udvariasan 
megtapsolták, majd tovább zörögtek az 
evőeszközökkel. Anya arca egészen kimele-
gedett a táncban. Az enyém is vörös lett. 

Apa intett, hogy fizetni szeretnénk, én 
viszont a biztonság kedvéért az akvárium 
mellett maradtam.

Teljesen megizzadt a tenyerem. Még 
mindig benne volt a kis aranyszínű sütis 
csomag. Ahogy feltéptem a szélét, egy 

világossárga, félhold alakú süteményt ta-
láltam benne. Beleharaptam, és éreztem, 
hogy lyukas a belseje: a közepén egy apró 
papírcetlit találtam.

Sütievés közben kihajtottam. Egy rövid, 
apró, feketebetűs mondat állt benne. Amint 
elolvastam, még rágni is elfelejtettem.

Mondd ki a leghőbb kívánságod, és telje-
sülni fog!

Minden elnémult bennem. Nagyon jól 
tudtam, mit szeretnék, hisz a kívánság forró 
csomóként fojtogatta a torkomat. Mi van, 
ha tényleg beválik?

Semmi veszítenivalóm nincs. Csak ki kell 
mondanom hangosan, illetve halkan, hogy 
senki ne hallja. Az akvárium felé fordultam.

Azt kívánom, hogy a szüleim átlagosab-
bak legyenek – ezt kellett volna monda-
nom. 

Vagy ezt: Azt kívánom, hogy jobban ha-
sonlítsanak az átlagos szülőkhöz.

De nem ez hagyta el a számat. Helyette, 
pillantásomat a halakra szegezve véletlenül 
ezt suttogtam:

– Azt kívánom, hogy a szüleim és én job-
ban hasonlítsunk egymásra.

Részlet Kerstin Lundberg Hahn Szerencsesüti c. könyvéből. • Fordította: Csépányi Zsuzsanna 
Illusztráció: Maria Nilsson Thore (Cerkabella, 2016) 47
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Amire szükséged lesz:
 • 2 db 8x8 cm (mintás, színes) karton
 • 3 db 15x15 cm egyszínű karton
 • olló, ragasztó, vonalzó, ceruza
    dekorációhoz: 
 • matrica, színes papírok, filctollak…

1.

Titkos napló saját kezűleg

Így készítsd el:
A mintás vagy színes kartonból mérj és vágj ki 2 db 8x8 cm méretű négyzetet. Ez lesz a 
könyvecske borítója. Majd az egyszínű kartonból mérj és vágj ki 3 db 15x15 cm méretű 

négyzetet. Ezekből készülnek majd a könyvecske belső oldalai. Pontosan mérj! Az ollóval bánj 
figyelmesen és óvatosan!

Ha készen vagy a 
vágással, jöhet a haj-

togatás. A három egyforma 
lapocskát ugyanúgy kell 
meghajtanod. Tedd magad 
elé az asztalra az elsőt. Elő-
ször hajtsd félbe függőleges 
irányba, majd nyisd ki. Hajts 
félbe vízszintes irányba is, 
nyisd ki. Végül hajtsd meg az 
egyik átlóját és nyisd ki. Jól 
élezd le mindegyik hajtást.  
A másik két lapocskát is ugyanígy hajtsd meg. Amikor kész vagy a hajtással, illeszd össze a 
képen látható módon a négyzeteket. Ahol fedik egymást a lapok, ott kell összeragasztanod.

Készíts saját könyvet! Elárulunk egy titkot, hogyan készíts titkos napló-
nak is használható minikönyvecskét! 

2.

48
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Összeállította: Németh Szilvia könyvtárostanárRókusi Általános Iskola, Szeged

Ezután az a lépés következik, amivel a könyved felveszi a végső formáját. A bal és jobb 
oldali lapocskán kell elvégezned a következő hajtást. Az átló mentén a felső és alsó sar-

kot nyomd befelé. A középső lapon szintén az átló mentén, de hátrafelé kell nyomnod a felső 
és alsó sarkokat. Figyeld az ábrákat, segítenek! 

Szinte már kész is a könyvecske, utolsó lépésként a két borítónak kivágott négyzeteket 
kell ráragasztanod a külső részekre, előre és hátra.  

  

A belső részeket díszít-
heted matricákkal, színes 

lapokkal, saját rajzokkal. A könyv 
lapjait töltsd meg kedved sze-
rinti tartalommal! Összeírhatod 
a kedvenc könyveid listáját vagy 
feljegyezheted a könyvcímeket, 
miket szeretnél el-
olvasni. Egy szép 
szalaggal átkötve 
akár el is ajándé-
kozhatod szüli-
napra, névnapra.

3.

4.

5.

49
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HAjrá!
Az írás nélkülözhetetlen része a filmes 
munkának. Próbáld meg igazán jóra 
csiszolni a sztorit, de ne tölts vele túl 
sok időt – tartsd a lendületet! Sok 
tanulnivaló és teendő vár még ránk. 
Higgy nekem, a hatékonyság egyik 
titka, hogy nem piszmogunk túl sokáig 
a részfeladatokon. 

Mindannyian szeretjük a történeteket. Most rajtad a sor, hogy elmesélj egyet! De mielőtt 
belevágsz, két fontos kérdésben kell döntened. Az egyik az, milyen műfajban kívánsz alkotni. 
Filmed lehet játékfilm, dokumentumfilm, stop-trükkös animáció, videoklip és még tucatnyi 
más mozgókép. A másik kérdés így hangzik: milyen történetet szeretnél elmondani? 

AZ ÖTlET

Olvasd vissza, és gondold át újra 
válaszaidat! Ez remek kiindulópontja 
lehet a filmednek. Vannak, akik azért 
csinálnak bizonyos típusú filmeket, 
mert azok népszerűek, vagy mert 
barátaiknak akarnak imponálni 
vele. De ezzel ne törődj, válassz 
olyan műfajt, ami hozzád  
a legközelebb áll, 
és írj olyan történetet, 
ami téged a 
leginkább érdekel!  
A legjobb alkotások 
úgyis akkor születnek,  
ha az alkotót szenvedélyesen 
érdekli az, amit csinál.

Milyen műfajú filmeket szeretek?Akció, kAlAnd
Horror
Vígjáték

romAntikus
drámA
sci-fi

történelmi film
egyéb:

Melyik a kedvenc filmem?

Mit szeretek ebben a filmben?A színészeket
A Helyzeteket

A történetet
A látVányt

VAlAmi mást:

Milyen érzéseket vált ki belőlem a film?
rémület
izgAlom

Vidámság
szomorúság

egyéb

jó ötletTedd fel magadnak  az alábbi kérdéseket,  és jegyezd le  a válaszaid!

ElSő LéPéS
csapO

HU_SuperSkills_Movie 1-31.indd   6 02/10/15   11:54

Az animációról pedig ebből a 
könyvből tudhatsz meg többet

Kísérletezz a filmforgatással!
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mi kell A 
történetHez?
Akár játékfilmet forgatunk, akár animációs filmet, 
esetleg valóságon alapuló dokumentumfilmet, 
minden esetben egy történetet kell elmesélnünk. 
Ez pedig a te dolgod lesz! Gondolkozz a 
mondanivalódon, és vess papírra néhány ötletet!

miNtha sms-t íRNál vagy a twitteReN 

teNnéd közzé, íRd meg miNdössze 

140 kaRakterbeN a filmed töRtéNetét! 

koNcentRálj a léNyegRe! ha máshogy 

Nem megy, íRd meg hosszabBaN, majd 

húzd ki belőle miNdazt, ami nem aNnyiRa 

foNtos. Nem köNNyű feladat, de
 Nagyon 

sokat segít, ha elvégzed!

első lépés:  AZ ÖTlET

Kik a hősei a történetemnek?

Mi a céljuk?

Miért érdekesek a néző számára?

Hová tartanak?

Hogyan érnek oda?

Alakul a történet
Miután elgondolkodtál a papírlapon olvasható 
kérdésekről, már határozott elképzeléseid 
vannak, amik segítenek a történet 
kidolgozásában. Tudod, hogy milyen filmekre 
szeretnéd, hogy hasonlítson az alkotásod, 
hogy milyen hatást szeretnél elérni vele, 
vagyis már sejted, hogy milyen műfajú filmet 
akarsz forgatni. Talán már arról is tudsz egyet 
s mást, hogy miféle szereplőid lesznek.

Már van egy leegyszerűsített képed a film 
egészéről. Most próbáld meg egy-két 
mondatban röviden, frappánsan 
megfogalmazni a sztorid. Ezek alapján 
nekiállhatsz a forgatókönyvírásnak.

HU_SuperSkills_Movie 1-31.indd   7 02/10/15   11:54

Megjelent Robert Blofield Forgass filmet 10 lépésben! című  
könyvében (Babilon, 2016).
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A rejtvények megoldásai

Idődetektívek          10-11. oldal Titkos küldetés 18-19. oldal

Illusztráció:  

Buzay István

1.  
A)  Fabian Lenk Shakespeare korában jászódó krimije 

az idődetektívek sorozat 21. kötete.

B)  A három kis nyomozó hűséges macskájukkal eredt 
a titokzatos tolvajok nyomába

C)  A XVI. században mutatták be először a világ leghí-
resebb szerelmi történetét, a Rómeó és Júlia című 
színdarabot Londonban.

D)  Tavaly, 2016-ban ünnepeltük a költőkirály halálá-
nak négyszázadik évfordulóját.

E)  Az izgalmas történet I. Erzsébet királynő idejében 
játszódik.

A helyes  számsorrend: E - B - C - A - D

W I L L I A M

J U L I A N

E G Y I P T O M

B E R T A L A N

M É S Z Á R S Z É K

T E M Z E

Megfejtés: TEMPUSZ

4.
A - 3
B - 4
C - 2
D - 5
E - 1 

3.
1. Szaturnusz
2. Neptunusz
3. Jupiter 

2.
A)  Találjatok egy lakható bolygót a Tejútrendszeren 

belül!

B) Minden bolygón hagyjatok emlékül egy lábnyomot!

3. 
B -  1594-ben mutatták be a Rómeó és Júlia című da-

rabot Londonban.

1. 
A) A gondolat ereje
B) Szörnylabor
C) Tatamama

2.

3

5

4

1

2

6 7
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Budapest új játéktere,
a HATSZÍN TEÁTRUM

és a Móra Kiadó bemutatja:

Hatszín Teátrum, 1066 Budapest, Jókai utca 6.  •  www.hatszin.hu

Mikor? 2017. június 26–30. 
Kiknek? 8–12 éves korú gyerekeknek

Hol? 1066 Budapest, Jókai utca 6.

NYULÁSZ PÉTER ÍRÓ
és RITTER OTTÓ ILLUSZTRÁTOR táborát

A Berger Szimat Szolgálat egy talpraesett rokoni és baráti
kutyacsapat budapesti detektívirodája. Gyere, nyomozz, írj és rajzolj a 

sikeres sorozat alkotóival és a tábor többi résztvevőjével!
Hozd létre velük közösen Bugac Pongrác legújabb, és természetesen 

legizgalmasabb kalandját! A tábor végén pedig hazaviheted a könyvet, 
melynek létrehozásában te is részt vettél.

Jelentkezés és további információ: tabor@hatszin.hu, +36 1 9999 570
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Papírszínház
Színház, ahol akarod!
A Japánból eredő Papírszínház a mesekönyveket 
színházi élménnyé alakítja.

Miért jó?
•  minden gyerekközösségben hatásos és leköti a gyerekeket:

otthon, óvodában, iskolában, könyvtárban, játszóházban, táborban,
rendezvényen;

•   2-10 éves korú gyerekek figyelmét képes maximálisan fókuszálni;

•  sokrétűen felhasználható: hagyományos módon, felnőtt által
előadva gyerekeknek, gyerekek által készítve, gyerekek által
előadva vagy akár gyógypedagógiai segédeszközként, terápiás
eszközként is;

•  több tucat meséből lehet válogatni, címeink folyamatosan
bővülnek;

•  esztétikus fakerettel, csomagban is rendelhető!

A fakeret ára: 8500 Ft, mesével együtt 7300 Ft

Kis csomag 
(keret+4 szabadon választható mese): 18 700 Ft

Közepes csomag 
(keret+6 szabadon választható mese): 23 700 Ft 

Nagy csomag 
(keret+8 szabadon választható mese): 28 700 Ft

Papírszínház Módszertani kézikönyv: 3490 Ft

Kérje kedvező ajánlatunkat iskolák, óvodák számára! 

Valtinyi Lídia | +36 306 364 702 | lido@csimota.hu
www.papirszinhaz.hu | www.facebook.com/papirszinhaz

Holle 
 anyó
A Grimm fivérek nyomán

Illusztráció:
SzAlmA EdIt
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Ismerd meg őt!
 Fabian Lenk író
 Majoros nóra író
 HorvátH IldIKÓ illusztrátor

Mese Mára
 IdődeteKtíveK
 a csUdapikULa

 A HÓnAp témájA: 

a tItoK
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