
„Profi Noki tuti profi”

– Jeff Kinney, az Egy ropi naplója szerzője
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profi NOKI 
igenis fel fog torni!

:

profi NOKI 
igenis fel fog torni!

:

De nem lesz 
könnyű dolga. 

Ott van koloncnak 
a nyakán az ősellensége, 

Gina, aki az egészet 
tönkreteheti.

Noki vajon győzni fog vagy veszít? 
Átmegy vagy megbukik? Vagy büntetést kap… 

MEGINT?

Odavagy az EGY ROPI NAPLÓJÁért?
Ismerd meg NOKIT, a nagy agyú nagyágyút, 
aki határozottan NEM a tanárok kedvence.

PROFI NOKI 
MÉG 

VISSZATÉR!

MEGINT?

Itt van  NOKI,   a  konyve  BAJNOKI
EZ A KÖNYV 

KIRÁLY! 
PONT MINT ÉN!

A PROFI NOKI 
NEM KISPÁLYÁS 

FORRADALMI 
KÖNYVÉLMÉNY!

KÉNYTELEN 
VAGYOK BELÁTNI: 
NAGYON ÁLLAT!

hősünk

Ben 
Franklin Randy

Tízéves kortól ajánljuk!
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013

Lincoln Peirce
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Eliasnak, barátodtól és csodálódtól
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– Még életemben nem láttam ilyen csúnya babát.

Teddy és én a sulink, a 38. sz. Általános Iskola aulá
jában állunk, egy csilliónyi babaképpel telerakott 

1. 
f e j e z e t

KI KICSODA?  BABATABLo
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parafatábla előtt. Soha nem láttam még ennyi rózsa
színt és kéket egy helyen.

– Melyik az? – heherészem, és közelebb hajolok, hogy 
megnézhessem magamnak.

Hogy mi?! Álljunk meg egy szóra!

– Komoly? – kérdi Teddy. 
Próbál meglepett arcot 
vágni, de lerí róla, hogy 
végig tudta, hogy én va
gyok az.

AZ
OTT!

AZ ÉN VAGYOK!
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– Bezony. Az egyértelműen Noki – mondja Francis, 
aki akkor lépett mögénk.

Francis és Ted a két 
legjobb barátom – ez 
meglepő lehet, lát
ván, hogy agyonci
kiztek a babaképe
mért. De mi hárman 
ezt így szoktuk. 
Mindketten tudják, 
hogy záros határ
időn belül én is talá
lok valamit, amiért ŐKET 
szívathatom. Így a végén kvittek leszünk.

ÉS A  
NYÁLA IS  
FOLYIK.

NÉZD, EGY HASÁBOT PRÓBÁL 
ÁTTUSZKOLNI EGY KÖR ALAKÚ LYUKON.

koki

   koki

Hé, 
nyomi!

Hogy KI  
a nyomi?

Hát 
ti 

ketten!
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– Na, és VELED mi van, Francis? – mondom, miután 
gyorsan megkerestem a képét a tablón.

Francis vállat von. – MINDEN baba elég duci – 
mondja. – Én is kis vasgyúró voltam.

– Hajas baba helyett hájas baba! – nyögi be Teddy.

NEM TUDTAM, HOGY 
SZUMÓBIRKÓZÓNAK 

KÉSZÜLTÉL!

JA, TEDDY! 
TE HOL VAGY?

MIBE, HOGY A TE KÉPED 
SEM ÁLOMSZÉP!
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Az egész tabló felé int.

Mielőtt még Francis és én közösen megdolgoznánk 
Teddyt, talán nem ártana megmagyaráznom, mi ez 
a felhajtás a babaképekkel.

Ez Mrs. Shipulski üzenőfala. Ő a gazdasági titkár, 
és ő dönti el, mi kerül a parafa táblára. Általában 
béna plakátokat tesz fel, például:

KERESSÉTEK 
CSAK!

VALAHOL 
FENT VAGYOK 

ÉN IS.

AKI SZEMETEL,  
AZ BOGARAS!

TARTSD  
TISZTÁN  

A TERMEKET!

Vagy…

VÁR A 
MATEKSZAKKÖR!

A VÉGEREDMÉNY=
MÓKA!

CSÜT. 15:30
221-ES TEREM

AKI NINCS OTT,  
AZ NEM OSZT,  
NEM SZOROZ!
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Múlt héten azonban Mrs. Shipulski úgy döntött, ki
próbál valami újat. A következő történt:

Az 
irodában…
Ezek az ön  
gyerekei, Mrs. 
Shipulski?

Nem, az egy fiatalkori 
kép rólam és  
a nővéremről!
Ez itt 
ÖN?!

De hát ez nem is 
hasonlít  
önre!

Tudom!
Sokan nem is 
hasonlítanak a 

gyermekkori 
önmagukra!

Hmm!

ka     csing!

Noki, remek  
ötletet adtál az  
ÜZEN�- 
FALHOZ!

VÁRATLANUL...

VAAH!’ ’ JÁÁJ!
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Na jó, a vége nem így történt, csak fel akartam tur
bózni a sztorit.

A lényeg az, hogy így indult a sulink találd-ki-kinek-
a-képe babatablós játéka. Mrs. Shipulski az összes 
hatodikost megkérte, hogy tűzzön ki egy képet ma
gáról a falra.

– Némelyik annyira könnyű! – szól Francis.

– Az meg Chester!  
– mondja Teddy, és 
rámutat egy másikra. 

SENKI!

MEG A  
TETKÓIT…

KI MÁS 
LEHETNE,  

MINT CHAD?

TUTI, HOGY Ő, NÉZD MEG  
A BAJSZÁT!
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Nem igazán figyelek Teddyre és Francisre. A tablót 
pásztázom, mert kíváncsi vagyok egy… bizonyos… 
képre…

Megvan! Beszorítva két bozontos loboncú gyerek 
képe közé – ez ő!

– Kit találtál? – kérdi Francis.

– Nézzétek meg! – mondom én.

Francis és Teddy köze- 
lebb lépnek, hogy meg
vizsgálhassák a képet. 
Bambán bámulnak. 
Ahogy szoktak.

HA!AH-HA!
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– Feladom – mondja végül Teddy. – Ki az?

– Hát nem NYILVÁNVALÓ? – kérdem.

Jenny a legállatibb lány az egész évfolyamon, és egy 
nap majd még remek páros leszünk, ő meg én. (Saj
nos jelenleg még Ar tur
ral jár, ami egy kis bo
nyodalom. De ez nem 
sokáig marad így.) Lé
nyeg a lényeg, én Jenny
szakértő vagyok.

– Rögtön felismertem – folytatom. – Ő itt a legara
nyosabb baba. Ez TÉNY!

RÚG

AZOK A GYÖNYÖRŰ 
KÉK SZEMEK!  

AZ A CUKI FITOS 
ORR!

EZ 
JENNY!
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Fúj. Nicsak, ki szambázott be. Gina. NEKI meg mi 
köze bármihez?

– PERSZE hogy biztos – torkolom le. – Tévedés KI
ZÁRVA!

JENNYT  
EZER KÖZÜL 

FELISMEREM!

BIZTOS,  
HOGY AZ JENNY?

KHM!
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– Vagy úgy! – mondja Gina, idegesítő mosollyal. – 
Hát, talán mégsem ismered olyan jól, mint HI
SZED!

Odamasírozik a tabló
hoz…

…és elkezdi levenni a 
képet.

– Hé, ezt nem szabad! 
– kiáltom. – Az nem a 
tiéd!

Gina hozzám lép. – Nos, ha nem az enyém – kérdi…

AKKOR MIÉRT AZ ÉN 
NEVEM VAN RAJTA?
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Felmutatja a képet. A hátuljára ez van írva:

Nagyot pislantok, és újra elolvasom, hátha elsőre té
vedtem. De nem. Nem Jenny van a képen. Hanem 
Gina. Úgy érzem magam, mintha fejbe vágtak volna 
egy baseballütővel.

NA NE!

ÁÁUCS!PUFF!
PUFF!
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Gina, gonoszan vigyorogva, az én szavaimat vissz
hangozza:

Teddy és Francis majd megpukkadnak. Meg a tömeg 
is, ami körülvett minket. 

Nincs mit tenni. Olyan ez, mint egy rémálom, ami
ben mindenki fel van öltözve, csak te vagy alsóna-
ciban.

 „…EZ 
TÉNY!”

„A LEG-
ARANYOSABB 

BABA…”

HU Ha
Ha Ha

Ha
Ha

Ha
Ha

Ha
Ha

profinoki2_2korr.indd   19 2013.11.08.   8:57



20

Gina visszateszi a képet, és elsasszézik, közben meg 
integet a tömegnek, mint egy nyavalyás bálkirálynő.

Mindjárt kidobom a taccsot. Én csak állok itt, a suli 
fele meg azt hiszi, hogy az Agyhalál bolygóról jöttem. 
De ez még belefér. Volt 
már ilyen. Az viszont vég
képp kiakaszt, hogy pont 
Gina fogott ki rajtam.

Gina az egyike azoknak 
az embereknek, akiket a 
legkevésbé bírok. Sőt, Gina az egyike azoknak a 
DOLGOKNAK, amiket a legkevésbé bírok. Íme, a 
lista.

TAPS! TAPS! TAPS! TAPS! TAPS!

TAPS!

Köszönöm! KÖSZÖNÖM! Micsoda 
közönség! CSODÁSAK vagytok!

Csak TE NEM, Noki!
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Miva…? 
HÉ!

NEKED  
milyen  
lett?

	 Macskák  
	
	 Tojássaláta
	 Társadalomismeret óra
	 Az iskolai fotózás  
	 Megkeményedett „radírok”,  
    amik nem is radíroznak.  
      Csak MASZÁLNAK
	 Kompetenciamérések
	 Betegség a hétvégén
	 Matek
	 „Örökzöld” slágerek
	 		Műkorcso lya  
	 Az olyan rágók,  
   amik 20 másodperc alatt  
     elvesztik az ízüket
	 Fodrászok, akik nem értik, mi az, hogy „csak egy kis 
fazonigazítás”
	 Plöttyedt banánok
	 Vásárlás
	 		Gina  
	 	Ha megvág a papír
	 	Szülői értekezletek
	 Barkácsfeladatok, amikhez tojástartó     
      vagy cellux kell

DOLGOK, AMIKET NEM BÍROK!
Írta:          Dr. Noki Hanzel

(megj.: NEM sorrendben feltüntetve)

Még le sem 
ÜLTEM!

Hadd 
nézzem 
a HOKIT!

tripla 
lutz – 

KITŰN�!

A nővérem, 
Ellen

Oh, megint CSILLA- 

GOS ÖTÖS! 

5*

F�LEG, ha még 
megvan a karmuk
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Ez így magáért beszél, nem? Ha valakit egy lapon 
emlegetsz a tojássalival meg a műkorcsolyával, ak
kor annak már nincs lejjebb.

– Ugyan már – mondja Francis. – Dehogy GYŰLÖ
LÖD.

– Dehogynem! – morgom.

– Tudod, hogy van ez! – mondja Teddy mosolyogva. 
– Egyik percben gyűlölöd, a másikban már…

ÓH, HOGY 
GYŰLÖLÖM!
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Francis kuncog. – GYÖNYÖRŰ páros lennétek – 
mondja, miután végre befejezi.

Épp össze készülök koccantani a fejüket, mint két 
kókuszdiót…

…amikor  
becsöngetnek 

ofőire.

Nem rajongok az ofőiért – elvégre az végtelen idő egy 
légtérben Mrs. Godfrey-val –, de bárminek örülök, 
ami elkussoltatja Francist és Teddyt. 
Megyek is.

MMPH!

TITEKET EGYMÁSNAK SZÁNT AZ ÉG!

KA- BUMM!
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Új ülésrend? Príma. Egykutya. Érdekel is engem, 
hová ültetnek, csak kezdődjön már az óra, és hadd 
tűnjek el Gina…

ÚJ ÜLÉSRENDET RAKTAM ÖSSZE, 
GYEREKEK. AZ ÜZENŐFALON 
MEGTALÁLJÁTOK  
A BEOSZTÁST!
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…KÖZELÉBŐL.
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