
A PÁL UTCAI FIÚK
FELDERÍTÉS A 
FÜVÉSZKERTBEN

Felderítés a Füvészkertben

Boka, a Pál utcai fiúk vezetője, Nemecsek és Csónakos egy este felderítésre 
indultak a Botanikus Kertbe. Itt a tó közepén, a szigeten volt a Vörösingesek 
főhadiszállása. 
Átmásztak a magas kerítésen, és Csónakos felmászott egy fára, onnan 
kémlelt körül. Hirtelen a szigetre vezető hídon két alakot látott meg.
-Azok az őrök – mondta Boka – Hasaljunk le, és kússzunk, nehogy 
meglássanak!
Ezután közel kúsztak a tóparthoz. Hirtelen füttyszóra lettek figyelmesek.
-Megláttak! –kiáltotta Nemecsek.
Csónakos ismét felmászott egy fára, hogy megtudják, mi történt.
- Mit látsz?
- A hídon alakok mozognak... most négyen vannak... most kettő visszament a 
szigetre.
- Akkor rendben van minden - mondta megnyugodva Boka. - Gyere le. A fütty 
azt jelentette, hogy a hídon felváltották az őröket.
Tovább kúsztak, és eljutottak a tópartig. Boka elővett egy kis csomagot –
egy látcső került elő belőle.
Boka a látcsövön át kémlelte a szigetet. Mindannyian láttak egy kis 
fénypontot – egy lámpát.
- Szent isten! - mondta Boka, egyre a távcsőbe nézve -, az, aki a lámpát 
viszi... az...
- Nos? Ki az?
- Ismerős alak... csak nem...
Boka levette szeme elől a látcsövet.
- Eltűnt - mondta csendesen.
- De ki volt?
- Nem mondhatom meg. Nem láttam jól, és épp mikor szemügyre akartam 
venni, eltűnt előlem. S amíg biztosan nem tudom, nem akarok senkit 
meggyanúsítani...
- Talán valaki a mieink közül?
Szomorúan felelt Boka:
- Azt hiszem.
- De hiszen ez árulás! - kiáltott fel Csónakos.
- Majd ha átkelünk a szigetre, mindent meg fogunk tudni – mondta Boka –
Van itt valahol egy csónak. Keressük meg!
Hamarosan meg is találták a csónakot. Sorban beszálltak: elsőnek Boka, 
azután Csónakos, végül Nemecsek. Azonban amikor be akart lépni a csónakba, 
megcsúszott az iszapos parton, és belepottyant a vízbe. Gyorsan felállt, és 
úgy ahogy volt, csurom vizesen beült ő is a csónakba.
Boka és Csónakos megfogták az evezőket, ellökték a parttól a csónakot, és 
nesztelenül áteveztek a szigetre.

Harmadik fejezet

Ez a történet ötödik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet: Gondolattérkép, 
Táblázat, Rajz, stb.
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