
Lipták Ildikó: Nyári nyomozás
Ebben a feladatsorban Lipták Ildikó Nyári nyomozás című 
kötetéhez kapcsolódóan találsz feladatokat. A könyvet 
Treszner Barbara illusztrálta, és Csimota Kiadó adta ki, 
2017-ben.

Rozi, a nővérem, naplót vezet. Nem tudom, egy nyomozás 
során megengedett eszköz-e beleolvasni valakinek a 
naplójába. Utána kellene néznem.
Ha rájönne, hogy ezen töröm a fejem, biztosan agyonverne.

Rozi a fejébe vette, hogy máris átrendezi a szobáját. Órákon át tologatta a bútorokat. 
Ketten voltunk itthon, segítettem neki. Cipekedés közben nagyon jól lehet beszélgetni. 
Először az egyszerűbb témákkal kezdtem, aztán óvatosan rákanyarodtam anyáékra. 
Rozi szeme összeszűkült, mintha a kisebb résen keresztül nem lehetne a fejébe látni, de 
ahogy rám nézett, a pici nyílásban is megcsillant a felsőbbrendű gőg: kis hülyének tart. 
Nyilván azt mondta neki anyu, hogy ne beszéljen nekem ezekről a dolgokról, és ő élvezi, 
hogy olyasmit tud, amit másoknak nem szabad.
Sajnálom, ő akarta…
Feri és Rozi aludnának akár délig is, ha anya nem parancsolna rájuk, hogy tízre állítsák 
be az ébresztőt.
Nem volt más esélyem: akkor kellett belopóznom Rozi szobájába, amikor ő még alszik, 
a szüleim pedig már elmentek.
Amikor beléptem a szobájába, láttam rajta, hogy álmodik. Legalábbis úgy mozgott a 
szeme. Nagyon érdekes volt. Egy ideig mozdulatlanul figyeltem. Kísértésbe estem, hogy 
olyasmit tegyek, amivel befolyásolni tudom az álmát. Hirtelen sok ötletem támadt, de 
a legjobbnak az tűnt, hogy vizet csorgassak. Állítólag attól be lehet pisilni. Van is bent 
egy kis kanna a virágok miatt, megtehettem volna.
Már felemeltem a kannát, de meggondoltam magam, mivel Rozi forgolódni kezdett. 
Egyszer láttam, amint az íróasztala alsó fiókjába, a többi papír alá ásott valamit. 
Remélem, a naplója volt!
Óvatosan kihúztam, és felemeltem a sok salátát. Ott volt: haragoszöld színű füzet, és 
lakat őrzi benne a titkokat. Tapogatóztam a környékén, hátha megtalálom a kulcsot 
is, de eredménytelenül. A fedél engedte, hogy kicsit felnyissam a két sarkánál. Azon 
töprengtem, ott nézzek bele, vagy kivigyem. A szobában elég sötét volt, kintről viszont 
nehéz lett volna újra észrevétlenül besurranni.
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1.   Ki a szövegrészlet elbeszélője? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét! 

a) Rozi b) Bálint, Rozi testvére

c) Ismeretlen elbeszélő d) Rozi és Bálint testvére, Feri

2.   Számozással tedd időrendbe az eseményeket! 

a) Rozi megmelegíti az ebédet.

b) Bálint elkezdi felásni a kertet.

c) Rozi átrendezi a szobáját.

d) Bálint belopózik Rozi szobájába.

                        

3.   Mi jellemző Rozi és az édesanyjuk kapcsolatára? Karikázd be a helyes 
válasz betűjelét!

a) biztató

b) bánatos

c) bizalmas

d) bántalmazó

1 p

4 p

1 p

Odakint a huzat becsapott egy ajtót. Majd 
szívbajt kaptam! Rozi újra mocorogni kezdett. 
Egyik kezemmel a hátam mögé rejtet tem 
a könyvet, és úgy álltam, mint egy támadni kész 
macska. Megvártam, ahogy elcsendesedik, 
aztán óvatosan belepillantottam a könyvbe.

…a lila sortjában jött… – olvastam. Azonnal 
megértettem, hogy ez egy nyári bejegyzés, sőt 
még azt is tudtam, kiről szól. Elgondolkodtam, 
hogy egy ilyen rövid tartalomból mennyi mindent 
tudna leszűrni egy nyomozó. Amit viszont én 
keresek, az karácsony utáni lehet, mivel valamikor 
tél végén kezdtünk házakat nézni. Legalábbis ez 
tűnik logikusnak.
Megnéztem, mennyi bejegyzés következik utána, 

hogy megállapítsam, az előző nyáron vagy idén írta ezt Rozi. Úgy láttam, jócskán vissza 
kell lapoznom.
…írtam egy verset, és elkültem neki... – remélem, a versben nem voltak ilyen béna hibák, 
mint ez az elkültem. Na, tessék, a nagy helyesíróverseny-győztes!
…a cipő úgy feltörte a lábamat, hogy szinte kilátszott a húsom. Próbáltam nem sántítani, 
de iszonyatosan fájt... – juj, puszit neki.
…meg is mondtam: én nem akarok olyan barátokat, akik... – a francba, ezt szívesen 
olvastam volna még, de nem fértem hozzá a folytatáshoz.
…Anyu kisírt szemekkel ült a konyhában. Amikor megpusziltam, cigiszaga volt. Pedig már 
rég leszokott... – ezt kerestem!
Megálltam. Ujjam a naplóban. Néztem Rozit, de nem őt láttam. Anya jelent meg lelki 
szemeim előtt, és nagyon szigorúan nézett rám. „Tényleg elolvastad Rozi naplóját?” Nem 
válaszoltam. Égett az arcom, mint egy fáklya.
A naplót visszacsúsztattam a fiókba, és óvatosan betoltam.
Kimentem a kertbe, fogtam az ásót, és szép egyenletes sorokat metszettem a földbe. 
Tövig nyomtam a szerszámot, hallgattam a kavicsos föld sercegését.
Rozi már az ebédet melegítette, amikor kikiabált, hogy jöjjek be. Eszerint legalább 
két órán át dolgoztam odakint. Csak kézmosásnál vettem észre, hogy több helyen is 
vízhólyag nőtt a tenyeremen. 
Amikor apa hazaért, megdicsért minket, amiért ilyen sokat haladtunk a kerttel. Nem 
mondtam el, hogy egyedül csináltam az egészet.
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4.  Tedd igazzá az alábbi mondatokat!

a) Rozi Bálint kishúga volt. 

.................................................................................................................................. 

b) A család ősszel nézte ki az új házat magának. 

.................................................................................................................................. 

c) Rozi naplója világoskék színű volt. 

.................................................................................................................................. 

d) Rozi az ágyneműtartóban tartotta a naplóját. 

.................................................................................................................................. 

5.   Az alábbi irodalmi alakok közül kinek NEM volt naplója? Húzd alá! 

a) Galléros Fecó b) Rumini

c) Egy Zizi d) Neveletlen hercegnő

6.   Javítsd ki Rozi naplójában a helyesírási hibákat! 

a) …irtam egy verset, és elkültem neki… 

.................................................................................................................................. 

b) …a cipö úgy feltörte a lábamat, hogy szinte kilátszott a husom. 

.................................................................................................................................. 

c) Probáltam nem sánitani, de iszonyatosan fájt… 

.................................................................................................................................. 

d) …meg is montam: én nem akarok ojan barátokat, akik… 

.................................................................................................................................. 

7.   Rozi hamar átalakította az új szobáját. Változtasd meg a rendez 
szó előtt az igekötőt úgy, hogy jelentése megfeleljen a megadott 
meghatározásoknak! 

a) Filmet, színdarabot hoz létre: 

.................................................................................................................................. 

b) A szobában, lakásban új bútorokat, dekorációt helyez el: 

.................................................................................................................................. 

c) Iratokat sorrendbe rak:  

.................................................................................................................................. 

8.   Írd be a megfelelő szavakat a szöveg alapján! (A vonalak száma 
segít kitalálni, melyik szóra gondoltunk.) Ha helyesen oldottad meg a 
feladatot, és a végén összeolvasod a szavak kezdőbetűjét, megtudod, 
hogy hívják Bálint kedvenc játékát. 

a) Így nevezik az írásokat a naplóban: _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

b) Itt csapott be a huzat egy ajtót: _  _  _  _  _  _  _ 

c) Feri és Rozi legszívesebben eddig aludnának minden nap: _  _  _  _  _ 

d) Ezt tette egyik kezével Bálint Rozi naplójával a háta mögött:  

_  _  _  _  _  _  _  _  

e) Így törte fel a cipő a napló szerint Rozi lábát:  

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Bálint kedvenc játékának a neve:  ......................................................................................................

9.    „… a lila sortjában jött…” – áll Rozi naplójában. Írd le 4-5 mondatban, te 
hogy képzeled, kiről, mikor, milyen helyzetben szólhat ez a mondat! 

.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

10.   Tervezd meg és rajzold le a saját képzeletbeli naplód borítóját, úgy, 
hogy valamiképp kifejezze személyiségedet!  
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