
1. fejezet 

A feltaláló és családja 

Feri, a feltaláló közismert ember volt. Már hétévesen volt néhány találmánya, 
húszéves korára pedig komoly feltalálónak számított. Sok találmányát díjazták is. Például a 
repülő cipőket, a pókcsapdát vagy a fahéj ízesítésű karácsonyi izzósort. 

A következő történet negyvenéves korában esett meg vele. 
Akkoriban Feri és családja egy szép, régi házban élt. 
Feri felesége, Gizella földrajztanárnő volt a város egyik iskolájában. Volt egy első 

osztályos lányuk, Franciska. 
Gizella családja is a közelben élt. Két testvére, Micike és Mucika, az ikrek, egy mozit 

üzemeltettek a belvárosban, ahol csakis kalandfilmeket játszottak. 
Feriék gyereke, Franciska kedves és okos kislány volt. Örökölte édesapja tehetségét, 

és már három és fél éves korában feltalálta a felnőttbosszantó bébicsörgőt, amire a szülei 
nagyon büszkék voltak. De Franciska másban is különleges volt. A haja olyan erős és sűrű 
szálakban nőtt, hogy nem volt az a masni vagy hajpánt, amivel kordában lehetett tartani.  
Gizella büszkén simogatta a lánya fürtjeit: 

- Ilyen haja csak a királynőknek van! – mondogatta. 
Franciska keveset foglalkozott a frizurájával. Jobban érdekelte a padlás. 
Édesapja, Feri ugyanis továbbra is a padláson dolgozott. Eleinte nem akarta 

odaengedni a lányát, mondván, tele van veszélyes vegyszerekkel és műszerekkel. De idővel 
rájött, hogy Franciska nem csinál nagy bajt, és kisebbet is csak ritkán. Viszont kiváló ötletei 
voltak, és sokszor még apukáját is elkápráztatta gyermeki találmányaival.  

Feri ezért kialakított Franciska számára egy kis területet a padlás sarkában, ahol 
önállóan dolgozhatott a találmányain. 

Így aztán, ha épp nem biciklizett, Franciska az édesapja mellett dolgozott a padláson. 
Az anyukája, Gizella szerette volna, ha kislánya kicsit kevesebb időt tölt a padláson.   

- Olyan sápadt vagy, és csak szívod azt a rengeteg port! Miért nem mész inkább 
játszani? 

- De anya! Van három ötletem, és ha most elmegyek játszani, lehet, hogy egyet, vagy 
kettőt elfelejtek! Gyorsan feltalálok pár dolgot, aztán megyek is ki az udvarra, jó? 
Gizella nagyot sóhajtott. Feri viszont csak mosolygott a bajsza alatt. Pontosan tudta, 

mit érez a lánya, hiszen ő is éppen ilyen volt hétévesen. 
Gizella legnagyobb bánata az volt, hogy nem takaríthatott a padláson, Feri ugyanis megtiltotta 
neki. Egyszer kidobott néhány fontos alkatrészt, és azóta be sem tehette a lábát Feri 
birodalmába.  

Franciska büszke volt rá, hogy ott dolgozhat az apja mellett. De takarítani ő sem 
szeretett. Amikor már térdig ért a por, és Feri régi takarítókutyája is elromlott, ki kellett találni 
valamit. Végül Feri feltalált egy takarítórobotot, ami nem csak port sepert, de padlásablakot is 
tisztított, és közben dalokat énekelt. Ezenkívül felhozta az uzsonnát, amit Gizella készített 
tálcára. 



A robotot Feri és Franciska csak Miszter X-nek hívta, mert nem tudtak megállapodni a 
nevében. Közösen dolgoztak és bütyköltek rajta. Feri épített bele sakkozó programot, 
Franciska pedig továbbfejlesztette úgy, hogy tudjon fogócskázni, és jó magasra lökje a hintát. 

Miszter X minden tekintetben okos gép volt. Tudott beszélni, udvariasan köszönt, 
megkente a vajas kenyeret, és összehajtogatta a kimosott ruhákat. 

Feri egy nap arra kérte a lányát, hogy tovább már ne bütykölgesse Miszter X-et, mert 
attól tart, hogy a gép nem bír el ennyi információt, és elromlik. Franciska megígérte apjának, 
hogy hozzá sem nyúl Miszter X-hez, kivéve amikor fogócskáznak. 

Gizella nehezen tudta megszeretni Miszter X-et. Utálta, amikor beleszól a főzésbe. 
Például udvarias tanácsokat adott, hogy kevesebb borsot, vagy több sót tegyen az ételbe, a 
virágoknak pedig túl gyakran adott tápoldatot. 

Idővel azonban Gizella is megbarátkozott a robottal. Mégiscsak könnyebbség volt, 
hogy Miszter X a nehezebb szatyrokat is hazacipelte a boltból, és tíz perc alatt kijavított vagy 
harminc földrajzdolgozatot. Ráadásul mindig nagyon udvariasan beszélt, és amikor Gizella 
hazajött a fodrásztól, mindig megdicsérte a frizuráját. Ilyenkor Feri és Franciska is 
csatlakozott a robothoz.  


