
 

 

 

 

 

 

Fedezd fel Palagóniát! 

Palagóniából tizenhat barátságos palántát találhatsz ebben a füzetben. A feladatod újra életre kelteni őket a 
lapkáiddal. Ne hagyd, hogy különös színeik és kiegészítőik félrevezessenek! Két új palántával bővült a 
közösség, mégpedig a méltóságos Palagorillával, és a bébi Palasárkánnyal, melyeket szintén megtalálsz a 
feladatok közt. 

A legfontosabb segítséged a palánták külalakja (külső hurka). A palántáknál megadtuk a szükséges lapkák 
számát, amit használhatsz a megoldásod ellenőrzésére vagy - előre megnézve - feladatod könnyítésére. 

 

Íme, így hozhatsz létre egy Palacsigát. 

Palagónia világa kirakók 

• A következő táblázatban láthatod Palagónia barátságos palántáit. 

• Ha fölöttük tartod az egeret egy rövid ideig, megjelenik, hogy hány lapka szükséges a 
megoldáshoz. Ezt felhasználhatod megoldásod ellenőrzésére, vagy esetleg annak könnyítésére.  

• Ha valamelyik képre rákattintasz, egy új lapon megnézheted a megoldást, azaz hogy hogyan is néz 
ki a palánta Palago lapkákból kirakva. 



 

 

 

 
PALACSIGA [Palasnail]  
Szegény palacsigának nincs komfortos háza, 
Ha megijeszted, behúzódik és állhat vigyázzba. 

PALALÓ [Palamino]  
Ajándék palalónak ne nézd a fogát, 
Mert megismered a fájdalom legmagasabb fokát. 

  

PALAKONDA [Palaviper]  
Na, hány tojás volt a fészekben? 
Egyben nyeltem le vagy részekben? 

PANTY [Palasnapper] 
Gyönyörű napsütés, folyóparti piknik, 
Nézd, az a panty míly kecsesen siklik. 



 

 

 
 

PACSKA [Palakat] 
Minden pacska hiú, csacska, 
csakúgy, mint a legtöbb macska. 

PARANGY [Palaphibian]  
Ennél sokkal több legyet is foghatnék, 
ha lobogó nyelvemtől meg nem ijednék. 

  

PALAGÓNA [Palagonian (Female)] 
A palagónák legnagyobb gyengéje az ékszer, 
Hogy palástolják békaságuk, ez egyfajta kényszer. 

PALOVAG [Paladin]  
Adományból él a palovagok rendje, 
Ha nem adod, elveszik erővel ... Ejnye! 



 

 

 

 

PALAGÓN [Palagonian (Male)] 
A palagón bátor és szorgos, mint a hangya, 
Nincs más, mi ráijeszt, csak neje érdes hangja. 

PALIP [Palapus] 
Két láb, négy láb, hat vagy nyolc? 
Ne számold, jobb, ha eliszkolsz. 

 

 
PALBATROSZ [Palbatross] 
Méltóságos szárnysuhogás, sebes légáramok, 
Csak fáj, mikor a könyökömmel a fejemre csapok. 

PABÓCA [Palabug] 
Az óriás pabóca ellen nincsen sok esélyed, 
vagy gyorsabb légy nála, vagy legyen rossz az ízed. 



 

 

 
 

PALAOSZAURUSZ [Palagiraffe]  
A palaoszaurusz nem egy kihalt lény, sőt, 
A legmenőbb klubokban gyakran láthatod őt. 

PÁRLÁBÚ [Palapede (Twins)] 
A párlábúak mindig párosával élnek, 
Hanyatt nem eshetnek, ezért sosem félnek. 



 

 

  
PAGANCS [Paladeer] 
A pagancs fejéke karácsonykor díszben, 
Ám kevésbé előnyös ez a vadászidényben. 

PALIGÁTOR [Palagator]  
Ha ebédre hív Téged az éhes paligátor, 
Mondd le a meghívást, hiába vagy bátor. 

További palánták 

A következőkben olyan palántákat találsz, amelyek nem szerepelnek könyvünk első kiadásában. Reméljük 
ők is elnyerik tetszésedet! 

 

 

PALAGORILLA [Palagorilla]  PALASÁRKÁNY [Paladragon]  
 


