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I. FELADAT: KI VAGYOK ÉN?

a)  Merev tartású alak vagyok, aki nem kedveli a tévés szerepléseket. Miközben riportot készítettek velem, többször leiz-
zadtam. 

Ki vagyok én? RÉVÉSZ FERENC főhadnagy

b)  Csinos és elegáns vagyok, határozott természettel rendelkezem. Bár tiszteletben tartom a gyerek magánszféráját, nem 
hagyom, hogy bármit eltitkoljon előlem.

Ki vagyok én? TURCHÁNYI DANIELLA, Berti anyukája

c)  Könyvek birodalmának büszke királynőjeként tisztelhettek. Képes vagyok kancsal szememmel boszorkányos módon 
egyszerre belenézni több huncut gyerek szemébe.

Ki vagyok én? IRÉN NÉNI, a könyvtárosnő

d)  Nem támogatom az olyan vidéki női ideált, aki csupán szalonnán és töpörtyűn él, hiszen az elhízás megbetegíti az 
embereket.

Ki vagyok én? egy HÍRES FITNESZGURU (lehet, hogy Schubert Norbi?)

e)  Azelőtt kedveltem a János vitéz gyönyörű meséjét. A hit, remény, szeretet meséje volt. De most már felidegesítem 
magam rajta.

Ki vagyok én? MARIKA NÉNI, a piacról

f)  Erős voltam, sokat verekedtem és mindig győztem.
Ki vagyok én? TURCHÁNYI ALBERT, Berti apukája

g)  Úgy gondolom, hogy Bertinek, ennek a hülye gyereknek, egy lány se tetszik. Nem is tudja, hogy mi a szerelem, legfel-
jebb az iPhone-jába van belezúgva.

Ki vagyok én? PACSKÓ ESZTER, az osztály legszebb lánya

II. FELADAT: KÉPFELISMERÉS

Mit látsz a képen? BÉKÁS GUMICUKOR
Kihez/kikhez kapcsolható? BERTIHEZ ÉS EGY NYOLCADIKOS LÁNYHOZ
Hogyan köthető a szereplőkhöz? Az egyik nyolcadikos lány azt nyilatkozta 
Bertiről a tévéseknek, hogy  szerette a békás gumicukrot, amit nagyon gyakran 
vásárolt az automatából.
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Kit látsz a képen?  CRISTIANO RONALDO
Kihez/kikhez kapcsolható? TURCHÁNYI ALBERT (BERTI),  NORBI ÉS EGY 
HETEDIKES FIÚ
Hogyan köthető a szereplőkhöz? A tévéseknek egy hetedikes fi ú is nyilatkozott, 
aki szerint Berti még a világklasszistól is gyorsabban cselezett. Aztán belega-
balyodott a mondandójába, mert lehet, hogy keveri Bertit Norbival, az osztály-
társával.

Mit látsz a képen? KLUMPAPAPUCS
Kihez/kikhez kapcsolható? IRÉN NÉNI
Hogyan köthető a szereplőkhöz? A három Einstein az eltűnés helyszínén ku-
takodik Berti üzenete felől. Hogy megszabaduljanak Irén nénitől, elküldik őt 
interjút adni, hogy addig fel tudják deríteni a terepet. Irén nénin egy klumpa-
papucs volt, ami csattogott, miközben a könyvtárosnő a szertárhoz sietett.

Mit látsz a képen? TUBA                            
Kihez/kikhez kapcsolható? TURCHÁNYI MIHÁLY (Mihály nagyobb gyermekei 
gyakran játszottak rézfúvós hangszereken) 
Hogyan köthető a szereplőhöz? Mihályból zenész lett, és ezen a hangszeren, a 
tubán játszik egy nagy zenekarban.

Mit látsz a képen? XBOX
Kihez/kikhez kapcsolható? TURCHÁNYI ALBERT (BERTI) 
Hogyan köthető a szereplőkhöz? Berti pénzt kapott a szüleitől, hogy külön-
órákra járhasson. Ő azonban elköltötte a pénzt, többek között egy Xboxot vett 
rajta.

III. FELADAT: SUTYERÁK TROLL VAGY ZSENIÁLIS HACKER?

Kiváló, humoros, kreatív megoldások születtek, melyek hamarosan láthatóak lesznek az ÖTLETES MEGOLDÁSOK fül 
alatt.
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