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I. RÉSZ 

A VILÁG PEREMÉN 

     ELTŰNT SZEMÉLYEKET KERESÜNK ... 

 

Az alábbi tulajdonságok, jellemzők alapján ismerjétek fel az eltűnt személyeket! A megtaláló magas 

jutalomban részesül       ! 

VIGYÁZZ! Amennyiben a könyvben fel van tüntetve a személy családneve, azt is kérem odaírni. 

1. Vad és céltudatos fiú kerestetik, kócos barna hajjal, ijesztően komor, színtelen arccal. 

Jelige: Torz elme 

Megoldás: JASPER 

 

2. Keresem azt az idősödő, kopasz férfit, aki állig lelógó bajusszal, és hosszú ősz szakállal 

rendelkezik. 

Jelige: vénember 

Megoldás: SAO CURAMOTO 

 

3. Sötét, rövid hajú, barna bőrű, alacsony fiú kerestetik, akinek állandóan a mókázáson jár az esze. 

Jelige: fájó láb 

Megoldás: CRUZ 

 

4. Apróbb hibákkal rendelkező fiatal hölgy kerestetik. Különös ismertetőjegyei: borzas haj, enyhén 

karikás szem, sápadt bőr. 

Jelige: smaragdzöld szem 

Megoldás: HELEN CLAIRVEAUX 

 

5. Magas, erős fiút keresünk, aki békés, nyugodt természetű. Jószívű, hallgatag, önfeláldozó gyerek, 

akire mindig számíthatnak barátai. 

Jelige: függőágy 

Megoldás: TAMÁS 



 

6. Komoly, de kedves, érdeklődő gyerek után kutatunk. Határozott fellépéssel rendelkezik. Testi 

adottságai:  fekete szem, sűrű szemöldök, sötét haj, sápadt bőr, izmos, atletikus testalkat 

Jelige: tehát 

Megoldás: BRUCE DAVIS 

 

7. Rövid, szőkésbarna hajú, sötét szúrós tekintetű, szögletes állkapcsú, szoborszerű rideg arccal 

rendelkező személy kerestetik.   

Jelige: angol hidegvér 

Megoldás: JAMES CRASTON LOVAG 

 

8. Gyönyörű, szőke, hosszú hajú, elképesztően vonzó nőt keresünk. Jellemzői: tengerkék szem, 

bohókás mosoly, könnyed, légies járás,  

Jelige: rózsaillat 

Megoldás: Angelina Rose 

 

9. Negyven körüli alakot keresünk, öreges, sebekkel teli arccal, zord tekintettel, de hűséges szívvel. 

Jelige: baziliszkuszgyík 

Megoldás: ALLEN GREGORY 

 

10.  Idős, alacsony, ősz szakállas férfi kerestetik. 

Jelige: Maradj életben! 

Megoldás: RODGER DONOVAN PROFESSZOR 

 

11.  Szőke, felzselézett hajú, nagydumás fiú kerestetik. Dzsúdózik, kedvenc sportága a hazudozás. 

Jelige: Hamburg 

Megoldás: HANS 

 

12. Eltűnt göndör hajú, vékony testalkatú, mogyoróbarna szemekkel rendelkező, mélyen vallásos 

személy. Kedvenc időtöltése a rajzolás.  

Jelige: repülőgép 

Megoldás: GIANLUCA 

 

Pontozás: Minden helyes megfejtés 1 pont. 

                Amennyiben a megfejtésből hiányzik a családnév, fél pont jár érte 

Maximum pontszám: 12 pont 

 

 

 

 


