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UTAZZUNK A RÓZSASZÍN VATTACUKOR BOLYGÓRA MAJOROS 
NÓRÁVAL! 

 
A Zalai Gyermekkönyvhetek rendezvénysorozat keretében, 2016.11.28- án délután Majoros 
Nóra tartott író olvasó találkozót a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az írónő 
legújabb, az utóbbi hetekben kiadott könyvéről, a Bolygóvadászokról mesélt a szép számmal 
összegyűlt általános iskolás diákoknak. 
A találkozó elején Majoros Nóra elmondta, mennyire nem volt egyszerű kiadni a művét. A 
kezdeti nehézségek után újult erővel gondolta, formálta át az írónő a történetet. Így végül 
nyomtatásban is megjelenhetett a „Bolygóvadászok”. 
„Nagy úr nemcsak egyszerűen gazdag volt, hanem a legesleggazdagabb. Egy igazi csilliárdos. 
Mivel fogalma sem volt, hogy mihez kezdjen a ménkű sok pénzével, ezért tanácsadókat 
fogadott föl, hogy kitalálják helyette. Megígérte nekik, hogy amelyikük a legjobb ötletet adja, 
azt olyan gazdaggá teszi, hogy élete végéig szürcsölheti a koktélt egy trópusi szigeten. Nem 
csoda, hogy a tanácsadók egymással versengve sorolták javaslataikat: 

- Vegyen gyárat, Nagy úr! 
- Nincs már olyan gyár, amelyből ne lenne a tulajdonomban- biggyesztette húsos ajkát 

Nagy úr, kivillantva a gyémántberakást a fogában. 
- Persze, persze, akkor vegyen inkább egy várost!” 

 
 
Persze Nagy úrnak városa is van, sőt országa is, műtárgyai, igazából mindene megvan. Olyat 
szeretne, ami senkinek sincs, így hát javasolják neki, hogy vegyen egy bolygót, ami csak az 
övé. Ez az ötlet lett a befutó, és máris nekiláttak, hogy toborozzanak egy 4 fős felderítő 
csapatot, akik találnak Nagy úr számára egy bolygót az űrben.  
A részlet felolvasása után, ami egyben a könyv első fejezete is, az írónő felvetette, találjanak ki 
együtt a gyerekekkel egy bolygót. Először is milyen lenne az égitest, hasonló lenne a Földhöz, 
vagy kitalált? Minden kérdés után kézfeltartással szavazott a közönség, melyik variációt 
fogadják el. Így már egy kitalált bolygó külsején fantáziáltak tovább a gyerekek. Hogyan 
nézzen ki? Volt, akinek teljesen mindegy, csak legyenek rajta csillámpónik, volt, aki a 
rózsaszín vattacukor fűhöz ragaszkodott, de szívesen formálták át gondolatban hamburger, és 
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félbeharapott alma alakúra elképzelt világukat. Miután a gyerekek befejezték gasztronómiai 
elkalandozásukat, végül a rózsaszín vattacukor mellett döntöttek. Így az eldőlt, miből legyen a 
bolygó, de még ki kellett találni, teljesen sík legyen, vagy térbeli? Minden kéz a térbeli forma 
mellett lendült a magasba, és már törhették tovább a fejüket, hogy a vattacukor égitestük tudja 
e változtatni a formáját, vagy állandó kinézetű legyen? Itt nem igazán jutott a társaság dűlőre, 
így inkább azon kezdtek el gondolkozni, lakhatnak-e a bolygón cukorbetegek, mi lenne ha nem 
lenne gravitáció, és vajon milyen lények laknák ezt az elképzelt világot. Egy fiatalember 
megosztotta ötletét, hogy szerinte lakosoknak a crusciferous tagelytisek lennének a 
legmegfelelőbbek, akik zöldségek és gyümölcsök is egyben, amelyekről ha kibontjuk, kiderül, 
hogy igazából rántott húsok, de a végén rájövünk, hogy közönséges krumplik. 
Ezen a ponton kérdezte meg Majoros Nóra a gyerekektől, hogy hogyan főznek az 
iskolájukban? Rövid viccelődés után visszatértek a vattacukor bolygóhoz, amelyre a már 
korábban is lelkes lópártoló fiú ismét ráhelyezte a csillámpónikat.. Majd újra folytatták a 
fantáziálást, vajon hogyan lehet közlekedni a bolygón, ha csak szálakból áll össze? 
Megbeszélték, hogy a szálakon lehet önerővel közlekedni, de a szálak között csak járművel. 
Így nagy vonalakban el is készült a bolygó, indulhat a Dollárcsillag nevű űrhajó, fedélzetén a 
négy kiválasztottal. 
 

 
 
 Itt az írónő újabb részletet olvasott fel a Bolygóvadászokból, melyből kiderül, hogy sajnos 
nincs teljes egyetértés a legénység tagjai között, s amikor Miló, Alex, Palka, és Delfin nekiállt 
veszekedni, egy féreglyukban kötöttek ki. A részlet után kérdéseket tehettek fel a gyerekek, 
ezek között szerepelt az is, hogyan indul be az űrhajó? Miután a kérdező melletti kislány 
közölte, hogy „Olvasd el!”, Majoros Nóra is szóhoz jutott, és elmesélte, hogy a quadrátelme 
hajtómű üzemelteti a járművet. Vagyis 4 egyfelé tartó akarat hajtja az űrhajót, ezért is 
veszélyes összeveszniük, mert abban a pillanatban megszűnik az egyfelé tartó akarat, ha 
mindenki mást akar. 
Végül az írónő egy ígérettel zárta le a találkozott, miszerint a könyv illusztrátora, Rátkai 
Kornél megrajzolja a kitalált bolygójukat, Majoros Nóra pedig ezt megjelenteti a blogján, 
(http://majorosnora.blogspot.hu/) persze saját leírásával mellékelve, hogy mindenki meg tudja 
majd nézni mi lett a közös alkotásuk eredménye. 
 

Gyapai Vera  
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