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ÚJ LAKÓK ÉRKEZNEK
A Százéves lakópark 3-as számú háza előtt lefékezett egy teherautó. Az oldalán nagy felirat hirdette:

KÖLTÖZÉSHEZ HÍVJA PICI BÁCSIT!
Két férfi szállt ki belőle. Mindketten kék kezeslábast viseltek. Az egyik magas volt, mint egy
létra, a másik alacsony és köpcös, mint egy nagy
strandlabda. Biztosan ő volt Pici bácsi. Szép sorjában rakodtak ki a teherautóból. Egy könyves
polcot, egy fotelt, egy állólámpát, egy zongorát,
papírdobozokat és egy rejtélyes, kék faládát.
– Hű, de nehéz! – nyögték, míg mindent kipakoltak. – Ajaj!
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Mire kiürült a teherautó, és az összes bútort
becipelték a házba, odabent minden zug megtelt
bútorokkal. Papírdobozok álltak egymás hegyén-
hátán.
– Jé, egy labirintus! – kiáltott fel Peti, és rögtön
bújócskázni kezdett a dobozok között. Peti a szüleivel és a hörcsögével költözött a Százéves lakó
parkba. Mikor kibújócskázta magát, nekilátott,
hogy megkeresse a kék ládáját.
– Azt hiszem, itt lesz – mondta Peti anyukája.
Pöttyös ruhát viselt, és éppen a konyhában pa
kolta ki a dobozokat. – Ma pizzát rendelünk – tette
hozzá, és az alsó polcra rakott egy tésztaszűrőt.
– Hurrá! – ujjongott Peti. Aztán megkereste
a kék ládáját a többi holmi
között, és mikor megtalálta,
bevitte a szobájába.
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A sarokban már ott állt a hörcsög terráriuma.
Ottokár fürgén szaladgált, mikor Peti friss vizet
adott neki. A szoba apró volt, de világos, és egy hatalmas polc is volt a falon. Éppen erre volt szük
sége Petinek. Kinyitotta a kék dobozt, és nekilátott, hogy kipakoljon belőle. Egyesével mindent
kiszedett, így került a polcra:
– egy nagyító
– nagyapa régi fényképezőgépe
– egy saját készítésű nyomozóigazolvány
– egy fényképalbum
Kinyitotta a fényképalbumot, és nézegetni kezdte.
Az album elejére ez volt írva:
PETI NYOMOZÁSAI
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Belül pedig ez állt:

ELSÕ NYOMOZÁS

A z eset meg neve

zése:
Ottokár eltû nése

Bűnjel ek: üres terr
áriu m,
forgács a na ppal
iban.
A z eset leírá sa: C

sütörtökön
délutá nra Ottokár
eltû nt
a terráriu mából . A
padlón forgácsok
hevertek.
Ottokár t se az ág
y, se a szõnyeg al at
t nem találta m. Követtem a fo
rgácsnyomokat, és
egy ki s
kutatá s után végr
e megtalálta m a sz
ökevényt.
A z eset megoldá sa
: Ottokár a szek ré
ny
mögött re jtõzött.
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Peti becsukta az albumot,
és nagyot sóhajtott. Nagyon
remélte, hogy hamarosan újra
nyomozásba kezdhet. Ugyanis
ő is olyan nagy nyomozó akart
lenni, mint a nagypapája volt.
A nagypapáját Sóvirág Árpádnak hívták, és ő fejtette meg a titokzatos vonat
rabló rejtélyét.
Csöngettek.
– Peti, meghozták a pizzát! – kiáltott az a nyukája,
mire a fiú kiviharzott a konyhába. Leült a földre a
szülei közé, és egy papírdoboz tetejéről ette meg
a pizzát. Nagyszerű ebéd volt.
– Kimehetek rollerezni? – kérdezte, mikor végeztek.
Anyukája bólintott.
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– Igen, csak ne menj messzire, nehogy eltévedj!
Peti kezet mosott, aztán bement a szobájába.
A hátizsákjába rakott egy kulacs vizet, a nyomozó
igazolványát, a régi fényképezőgépet és egy mérő
szalagot. Az igazi nyomozók mindig készen állnak
egy jó kis nyomozásra, gondolta.
– De hol lehet a rollerem? – tűnődött.
– Azt hiszem, a garázsba tettem – mondta az
apukája. – Gyere, keressük meg!
A garázsban meg is találták Peti kék rollerét
egy halom autógumi mögött. Peti kitolta a kapun,
és körülnézett. Színes házak voltak mindenfelé,
az utcát kétoldalt platánfák szegélyezték.
Peti felpattant a rollerre, és hajtani kezdte. Kalandra vágyott, de tudta, hogy a kaland nem csönget be csak úgy az ajtón. Meg kell keresni!
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AZ ELTŰNT TEKNŐS
A Százéves lakóparkban százéves házak álltak,
köztük pedig hatalmas, százéves fák magasodtak.
A sok fa miatt itt mindig egy picit hűvösebb volt,
a legnagyobb forróság idején is. Ha az ember kisétált a Százéves lakóparkból, rögtön hatalmas
házak és négysávos autóutak között találta magát, ahol egész álló nap járművek száguldoztak.
A Százéves lakóparkban viszont a legtöbben bicik
livel közlekedtek. Több zöld park és játszótér is
volt ott. Mivel alig jártak itt autók, Peti is kedvére
rollerezhetett az árnyas járdákon.
Elsuhant a sarki zöldséges előtt, ahol nagy
halomban állt a piros alma, a zöld uborka és a narancssárga édesburgonya. Elgördült az antikvá
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rium előtt, ahol a járdán hatalmas kupacokban
álltak a könyvek.
– Hé, óvatosan! – kiáltotta rémülten az antikvárius bácsi, aki egy nagy kupac könyvet egyensúlyozva jött ki éppen a boltból.
– Elnézést kérek! – kiáltott hátra Peti, de már
ott sem volt.
Továbbsuhant, és meg sem állt egészen a
Mackó cukrászdáig, amelynek a kirakatában
nagy játék mackók ültek egy asztal körül, előttük
süteményes tányérral. Peti leparkolt a rollerrel.
A cukrászda előtt fagylaltospult állt, telis-tele színes fagylalthalmokkal: gumicukros, tejkaramellás, pillecukros, drazsés, csokigolyós és szilvalekváros. Peti megcsörgette a zsebében az aprópénzt,
amit az anyukája nyomott a kezébe indulás előtt,
és megszámolta. Két darab kétszázas volt.
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– Az annyi mint… – gondolkodott el.
– Pontosan négyszáz forint – mosolygott rá a
fagylaltoslány. – Abból kijön egy gombóc, és még
visszajárót is kapsz. Milyen fagyit kérsz?
Peti elgondolkodva vakarta meg a fejét. Na
gyon nehéz volt ilyen sokféle fagylalt közül válasz
tania. Legszívesebben mindet megkóstolta volna.
Hirtelen eszébe jutott valami.

– Kaphatok mindegyikből egy kicsit?
A fagylaltoslány csodálkozva nézett rá.
– Azt hiszem, igen – mosolyodott el végül, és
fagylaltoskanalával egy tölcsérbe halmozott egy
picit mindegyik fagylaltból. Így aztán Peti egy
gumicukros, tejkaramellás, pillecukros, drazsés,
csokigolyós és szilvalekváros fagylalttal ült le a
cukrászda előtti padra.
Ahogy a fagylaltot nyalogatta, egy faliújságon
akadt meg a szeme, ahol színes hirdetések lógtak.
Az egyiken táncórát hirdettek, a másikon zongoraórát, valaki pedig eladásra kínált egy apró, kerti
gőzmozdonyt. Ám Peti figyelmét egy másik papír
kötötte le. Egy plakát, amin egy teknősbéka fényképe volt.
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Hangosan olvasta a kiírást:

ELTŰNT
A Százéves lakópark
27. szám alól eltűnt 3 éves
görög teknősünk, Benőke.
Kérjük, aki megtalálja,
értesítsen minket.
Nagyon hiányzik nekünk.
Köszönettel: Simon család

Peti izgalmában még a fagylaltját is elfelejtette
nyalogatni. Hiszen ez egy kinyomozásra váró rejtély! És ki más nyomozhatná ki, ha nem ő?
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