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Mesterdetektívek
Három mondat, három krimi. De melyik az a három?
Minden feladatban egy rövid összefoglaló olvasható, ám ezúttal nem egyetlen krimiből 
készült a tömörítvény, hanem három különböző mű (vagy sorozat) cselekményét gyúrtuk 
némileg egybe.
A jelölőnégyzetekben kell megadnia, melyik három krimit vagy figurát véli fölismerni az egyes 
szövegekben.

*Required

1. 1. A Balaton északi partjának nyomozói csinos és remekül bunyózó rendőrlányok
segítségével ékszerrablók, autótolvajok vagy éppen emberrablók nyomába
erednek. Amikor azonban egy behavazott kisvárosban az autókereskedő
elraboltatja feleségét, a zsarolásnak induló történet ámokfutássá válik: a
szereplők egymás után gyilkosság áldozataivá válnak, s hiába göngyölíti fel az
ügyet a várandós rendőrnő. Ekkor a rendőrlány a helyszínre száguld Babettáján,
lerúgja klumpáját s néhány karatefogással és sikítással harcképtelenné teszi a
gyanúsítottat. *

Mely filmekről van szó?
Tick  all that apply.

 Fargo

 A híd

 Linda

 A rendőrnő

 Zsaruvér és Csigavér

2. 2. A cinikus szépasszony ellenségeivel tengeri körutazást tesz Sparkling Cyanide
nevű hajóján; amikor meghal, a gyilkost húgának, Ágatának kell kinyomozni.
Rosemary halála után egy évvel húga kerül veszélybe, amikor születésnapi
partiján helyette sógora hal meg a pezsgőbe kevert ciántól. Az amatőr
detektívhölgy tehát ismét akcióban: a többszörös gyilkosság oka egy tizenhetedik
századi napló; a cián ezúttal virágcsokorban érkezik egy színészöltözőbe. *

Melyik három regényről van szó?
Tick  all that apply.

 M. C. Beaton: Agatha Raisin és a kísértetház

 Agatha Christie: Gyöngyöző cián

 Donna Leon: Méregpohár az operában

 François Mauriac: A méregkeverő

 Carmen Posadas: Meghívás gyilkosságra
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3. 3. A szerb hegyek között hótorlasz miatt vesztegel a Párizsba tartó vonat,
melynek egyik utasát a többiek megölik. A francia fővárosba tizenkét híres
detektív érkezik meg a Világkiállításra, ám egyikük rejtélyes körülmények között
kizuhan az épülő Eiffel-toronyból. A Montmartre utcáin késsel járkáló
sorozatgyilkos áldozatai viszont mind nők, akiket semmi nem kapcsol össze. *

Melyik három regényről van szó?
Tick  all that apply.

 Agatha Christie: Gyilkosság az Orient-expresszen

 Rejtő Jenő: A detektív, a cowboy és a légió

 Réti László: Célpont Párizsban

 Pablo de Santis: Párizsi rejtély

 Georges Simenon: Maigret csapdát állít

4. 4. A külvilágtól elvágott, behavazott panzióban senki sem az, akinek látszik –
még a bomlott agyú álrendőr sem, aki egy versikét használ útmutatóul
gyilkosságaiban. Az ellopott tárgyak változatos, hosszú sora a „Párizsba mentem,
és ott vásároltam egy…” kezdetű gyermekjátékra emlékeztet; ám azután sorra
halnak meg a sokféle kultúrából érkezett szereplők, akik a csempészek útjában
állnak. A szigeti villa vendégei ugyanis szobáik falán egy gyermekdalt találtak,
majd a dal leírása szerint sorban meghaltak; még maga a gyilkos is. *

Melyik három regényről van szó?
Tick  all that apply.

 Agatha Christie: Egérfogó

 Agatha Christie: Egy marék rozs

 Agatha Christie: Gyilkosság a diákszállóban

 Agatha Christie: Öt kismalac

 Agatha Christie: Tíz kicsi néger

5. 5. A kísértetjárta angol kastély híres könyvtárában a Rózsakereszt titkát kutatva, a
magyar filológus belebonyolódik egy örökség körüli összeesküvésbe. A helyzet
rosszabbodik, amikor több könyvkereskedő holttestét is kihúzzák a Szajnából.
Egy holttest Bantry-ék házában – akinek máshol kellene lennie – majdnem
tévútra viszi a rendőrséget, s bár a nyomozás félrevezetésére még két holttestet
is fölcseréltek, a falubeli idős hölgy kirakja a mozaikot. *

Melyik három regényről van szó?
Tick  all that apply.

 Agatha Christie: Holttest a könyvtárszobában

 Glenn Cooper: Holtak könyvtára

 Mark Pryor: A könyvárus rejtélye

 Szerb Antal: A Pendragon-legenda

 Szilasi László: Szentek hárfája
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6. 6. „A nők azok, akik tudják, mi történik a világban. Bár – kezdetben kicsit
bonyolult volt rájönnöm, hogy ki követte el a gyilkosságot önök közül, látszólag
ugyanis valamennyiüknek volt rá indítéka. De: a következtetés képessége is, mint
minden más tudomány, csak szorgos tanulmányok árán szerezhető meg.” *

A fönti három mondatot három nyomozó mondta, de vajon kik? (A zárójelben
regénycímek olvashatók.)
Tick  all that apply.

 Sherlock Holmes (A bíborvörös dolgozószoba)

 Hamish Macbeth (Hamish Macbeth és a nagy lazacfogás)

 Miss Marple (A ferde ház)

 Hercule Poirot (A titokzatos styles-i eset)

 Precious Ramotswe (Az Első Női Detektív Iroda)

7. Név *

8. E-mail cím vagy telefonszám *

9. Ha van egy kis ideje, örülnénk véleményének: Mit gondol "Mesterdetektív"
kvízünkről?

Mark only one oval per row.

Egyáltalán
nem

Elmegy
Meg voltam

elégedve
Nagyon

1. Mennyire tetszett a
témája?

2. Mennyire találta
érdekesnek a kérdéseket?

3. Mennyire volt elégedett a
nehézségével?

10. Egyéb észrevétel:
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