NEM IS OLYAN RÉG,
EGY NEM TÚL MESSZI SULIBAN...
…fantasztikus dolog történt.

Egy fura, Dwight nevű srác hajtogatott egy Yoda alakú ujjbábot papírból.

(Ez még nem a fantasztikus rész, ez csak egy sima Dwight-féle furcsaság.)

A fantasztikus dolog az, hogy ez a Papír-Yoda remek tanácsokat adott a srácoknak.
Meg tudta jósolni a röpdogákat, tudta, tetszik-e egy fiú egy lánynak,
és még egy csomó egyéb módon meg tudta akadályozni,
hogy a gyerekek égő helyzetbe hozzák magukat.

Szinte mindegyik hatodikos tutira vette, hogy Papír-Yoda az Erőt használja.
De most, egy évvel később, sötét idők köszöntenek a sulira.
Dwightot felfüggesztették, lehet, hogy ki is rúgják,

vagyis Papír-Yoda nincs többé. És ami a legrosszabb:

Yoda helyébe Hajt Vader lépett, egy ujjbáb, amit Harvey,

Dwight ősellensége hajtogatott. Árad belőle a szenyózás és a gonoszság,
és az is lehet, hogy eleve miatta függesztették fel Dwightot.
A diákok mindent megtesznek, hogy ne rúgják ki a srácot.
Ez a könyv az ő munkájuk gyümölcse.

Yoda nyomatékosan azt tanácsolja,
hogy NE HAGYD KI!

The cover illustration and all other illustrations
depicting Yoda, Darth Vader, and any and all Star Wars properties
are © 2015 Lucasfilm Ltd. title and character and place names
protected by all applicable trademark laws.
All rights reserved. Used under authorization.
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Ha nem vagy már kisgyerek.
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EZT A KÖNYVET
SUSAN VAN METRE-NEK AJÁNLOM,
AKI A KEZDETEKTŐL HITT
PAPÍR-YODÁBAN.
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h a r v e y + Hajt Vader
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HAJT VADER
VISSZAVÁG!
Írta: Tommy

Sötét idők köszöntöttek a McQuarrie Általános
Iskolára…
Hogy mikor kezdődtek? Megmondom én,
egész pontosan mikor.
A suli első napján. A hetedik osztály legeslegelső napján. Még egy nyugis napunk sem volt.
Csak úgy kábé öt perc.
Kicsit olyan volt, mint az a jelenet, amikor Han és
Leia azt hiszik, reggelizni mennek Landóhoz. Sétálnak a folyosón, és közben azt gondolják, „Csokis palacsintát fogok enni”, aztán meg odaérnek
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az ebédlőhöz, és bumm… ott van Vader. (Csokis
palacsinta meg sehol.)
Na, szóval, a hetedik osztály első reggelén
épp a könyvtárnál lógtunk – én és Sara, Kellen
és Rhondella, meg Lance és Amy. Minden totál
tökéletesnek tűnt, és azt hittük, az év is tökéletes lesz. Üdvözöltük egymást, aztán Kellen
bemutatott minket egy Latyak nevű hatodikosnak, akivel elmesélték, milyen király dolgok
történtek velük a gördeszkapályán, Papír-Yoda
miatt.
Aztán bumm… megjelent Harvey.
— Yoda-fecni? Bocsesz, de ez most nem Yodafecni éve.
Aztán meg rákezd arra, hogy:
— Dű dű dű dű-dü-dű dű-dü-dű.
Ez Vader zenéje.
Kinyújtja a kezét, és a tenyerén ott van ő: egy
hajtogatott Darth Vader, fekete papírból, ezüstszínű szemekkel, és piros papír lézerkarddal.
Egy csomó dolog történhetett volna ez után.
Én például épp azt készültem mondani, hogy
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„Ez tök menő!”, merthogy szerintem tényleg tök
menő volt.
De mielőtt bármelyik fiú is megszólalhatott
volna, Rhondella azt mondta:
— Óóóó, ez milyen cuki!?
Aztán Sara azt mondta:
— Igen, ez tényleg tök cuki, Harvey!
Mire Amy:
— Olyan kis picurka!
Harvey természetesen begurult. Hangosan és
vinnyogva kezdett beszélni, ami sohasem jó jel
Harvey-nál.
— Hajt Vader nem cuki! – kiáltotta.
— Milyen aranyos a kis fénykardja! – sikkantotta Sara.
— Csinálsz nekem egyet rózsaszínben? – kérdezte Rhondella.
— Tudhattam volna, hogy így fogtok reagálni!
— dörögte Harvey.
Én próbáltam lenyugtatni.
— Harvey, nyugi van! Csak azt mondják, tetszik
nekik! Add ide, hadd nézzem meg!

9

Hajt_Vader_beliv_UJ.indd 9

2015.03.31. 11:43

Utánanyúltam, de Harvey elrántotta előlem.
— Ezt benézted, Tommy — csattant fel, majd
elviharzott.
Aztán visszafordult, feltartotta Hajt Vadert, és
tökéletes Vader-hangon ezt mondta:
— Ne becsüld le a Sötét Oldal erejét!
Aztán elment.
— Ti, fiúk olyan furák vagytok! — mondta Rhondella.
— MI most mi rosszat tettünk? — kérdezte Kellen.
– Minket ne ítélj el, csak mert…
De Rhondella már nem figyelt rá, mert befutott
pár másik lány, és elkezdték egymást ölelgetni,
meg olyanokat mondogatni, hogy „Úgy hiányoztál!” meg „Hol voltál a nyáron?” és társaik. Aztán
leültek az egyik asztalhoz, mi fiúk meg egy másikhoz, és a tökéletes reggelnek vége is szakadt.
Ahogy a tökéletes évnek is.

Harvey megjegyzése

Azt nem is említetted, hogy Darth Vader légzését
is tökéletesen utánzom!
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Tommy megjegyzése: Magasságos egek! Nem elég, hogy
Harvey (és Vader) mindent elszúrt, de még trükközve
arra is rávett, hogy hadd írjon megint hülye megjegyzéseket! Ááá!

HMMM…
HA RVEY + TOMMY…
ÚGY EMLÉKEZTETNEK
VA LAKIKRE…
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HAJT VADER
PAPÍR-YODA ELLEN
Írta: Tommy

A jó hír az, hogy kicsivel később megjelent
Dwight is, Papír-Yodával.
Tavaly Papír-Yoda egy csomó mindent csinált,
amivel jobbá tette az életünket. Például miatta
nem hívják többet Csítoszirtónak Quavondót, és
már Mike sem sír, ha melléüt tesin. És az ő elképesztő csodatétele volt az is, hogy ténylegesen
bulivá varázsolta a sulibulit. Papír-Yoda segítségével kértem fel Sarát táncolni, és végül egy
csomóan, akik még sosem táncoltunk, együtt
nyomtuk azt a tviszt nevű őrületes figurát.
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PUFI

SA RA

HÁNYÁS!

A rossz hír viszont az, hogy idén Papír-Yodának
Hajt Vader pusztító erejével kell megküzdenie, és
úgy tűnik, vesztésre áll.
Minden egyre rosszabb lett az első nap után.
Most október van, és Hajt Vader már elrontott
szinte minden jót, amit Papír-Yoda eddig tett.
Most már nem kedvelnek minket a lányok. Nem
kedvelnek minket a tanárok. Néha már egymást
sem igazán kedveljük.
Sara, akiről azt hittem, hogy már nagyjából az
én barátnőm, randizni fog Profi Pufival. Ahogy
mondom: Profi Pufival!
Rhondella meg nem hajlandó szóba állni
Kellennel. Lance és Amy szakított. Mike pedig
újra sír az órákon!

B R ÜHÜ!

MÁR
MEGINT!

De Dwightra még inkább rájárt a rúd. Felfüggesztették a suliból, és egy bizottság fogja
eldönteni, hogy Javnevbe küldik-e — az a Javító Nevelde, oda küldik a nagyon-nagyon rossz
gyerekeket, pedig Dwight nem az. Amy bátyja
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ŰRLÉNY

ROCKBA NDÁT
KÖVETELEK!

azt mesélte, hogy a legdurvább, legszenyóbb,
legkegyetlenebb osztálytársa odakerült… és
megverték! Olyan, mint Jabba palotája, csak
nincsen űrlény rockbanda mellé.
Ez Papír-Yoda végét jelentené. És úgy véljük,
Hajt Vader áll a dolog mögött. Csak még Hajt
Vaderről/Harvey-ról is nehéz elhinni, hogy ilyen
gonosz legyen!
Mivel Dwight már lassan két hete nem jár suliba, mi, többiek újra azok a lúzerek lettünk,
akik voltunk. Mert ha Dwight nincs ott, nyilván
Papír-Yoda sincs, mert Dwight volt az, aki az
ujjára rakva hordozta körbe Yodát, és kicsikarta
belőle a tanácsokat!
Tavaly azt próbáltuk kideríteni, Papír-Yoda
átverés-e. Tényleg az Erőt használja, vagy
Dwight csak átejtett minket valahogy? De ha erről szeretnél többet megtudni, olvasd el az előző
esetleírást. Ez az akta most más okból készült.
Azért állítottuk össze, hogy Dwight és PapírYoda ne kerüljön a suli bizottsága elé. Hogy az
P.Y.

ELSŐ
ESETLEÍRÁS

30%-KAL
KEVESEBB
HARVEY!
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akta hogyan fog ebben segíteni, arról lövésem
sincs, de Papír-Yoda azt mondta, csináljuk, ezért
mi csináljuk is.
Ez volt az utolsó tanács, amit Papír-Yoda
adott nekünk. Utána magunkra maradtunk. Sőt,
a helyzet még annál is rosszabb!
Dwight és Papír-Yoda helyett Harvey-t és Hajt
Vadert kell elszenvednünk!

Harvey megjegyzése

Elszenvednetek? O stobák! Ha átálltatok volna Hajt
Vader oldalára,… most mi uralhatnánk az egész isko
lát! Yodafecni szánalmas tanácsai eltörpülnek a
Sötét Oldal hatalmassága mellett!
Az én megjegyzésem: Na, pont erről beszéltem.

ROCKBA NDÁJA,
MEGJ.: EZ NEM JABBA ŰRLÉNY
US!!!
KÓR
OS
DIK
HANEM A NYOLCA
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ÍGY KEZDŐDÖTT
EZ AZ EGÉSZ
SZÖRNYŰSÉG
Írta: Tommy

Hajt Vader és Papír-Yoda sosem jöttek ki jól egyegy
mással.
Először Harvey azt akarta, hogy küzdjenek is
meg egymással, papír lézerkardokkal, de Dwight
nem ment bele.
— A háború senkit sem tesz naggyá — mondta
Dwight/Papír-Yoda.
De végül mégiscsak háborúba keveredett, akár
akarta, akár nem. Harvey belekényszerítette.
Ő és Hajt Vader bosszantó dolgokat kezdtek csinálni – például amikor megtudták, hogy
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LY
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K I NYV
KÖ

Booker T. Washingtonról írok házi dogát, elmen
elmentek a könyvtárba és kivették az összes róla szóló
könyvet. De ezeket Papír-Yoda mindig megoldotta — például szólt, hogy a netről ingyen is le
tudom tölteni Booker T. Washington életrajzát.
Papír-Yoda és Hajt Vader végighadakozta így
az első hónapot.
Aztán egyszer csak olyan gyorsan szúródott el
minden, hogy alig tudtuk kisilabizálni, mi a fene
folyik.
Az egész úgy kezdődött, hogy Jen odajött az
asztalunkhoz, hogy kérdezzen valamit Yodától.
Jen sosem állt szóba velünk Papír-Yoda érkezése előtt. És mivel népszerű lány, mindig azt
gondoltuk, hogy tök fellengzős lehet. De aztán
kicsit jobban megismertük, és kisült, hogy nem
is olyan rossz arc. És elég komolyan vette PapírYodát, ami nagyon meglepő volt. Kiderült, hogy
óriási Star Wars-rajongó.
— Ne segítsen inkább Hajt Vader? — kérdezte
Harvey.
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— Uh, dehogy — felelte. — Egy igazi jedimester
tanácsa kell. Na szóval, kaptam egy lehetőséget,
hogy bekerüljek a gimis pomponlány csapatba.
Általában csak nyolcadikosokat meg kilencedikeseket vesznek be, hetedikesként brutál nehéz
bejutni. Megállás nélkül gyakorolok a felvéte
felvételire. Nincs esetleg Papír-Yodának valami titkos
tippje?
Dwight csak bámulta a kajáját. Eléggé le volt
törve, mióta Caroline, egy lány, akit nagyon ked
kedvelt, átment egy magániskolába, a Tippett Tano
Tanodába. Úgyhogy Dwight nem volt épp fényesen,
mégis hagyta, hogy Papír-Yodát kérdezgessük,
ami azt bizonyítja, hogy jó fej. Felemelte az ujját,
és már ott is volt Yoda, tettre készen.
Na mármost, mivel Jen PRÓBÁL bekerülni a
csapatba, Kellen és én arra számítottunk, hogy
Papír-Yoda válasza az lesz: „Tedd vagy ne tedd,
de ne próbáld!”, ami egy híres Yoda-idézet a
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világ legjobb filmjéből, A Birodalom visszavágból.
Ehelyett Dwight nagyon-nagyon furcsa képet
vágott. Felállt, és megindult Jen felé. Egészen
beletolta az arcába Papír-Yodát.
Ez még Dwighthoz képest is túl fura volt.
És lett még furább is. Yoda-hangon kezdett
beszélni. Általában nagyon béna a Yoda-hangja,
de most pontosan úgy hangzott, mint ő akkor,
amikor Luke kijön az álombarlangból, Yoda meg
tiszta parán viselkedik.
— Közeleg a Zéró Óra — motyogta.
— Hogy mi…? — kezdte Jen.
— Közeleg a Zéró Óra! Bukásod elkerülhetetlen!
— Hé, azért ezt ennél normálisabban is lehet!
— mondta Jen, és elsétált. Az arckifejezése alapján biztosra vettem, hogy többé semmit sem fog
kérdezni Papír-Yodától.
— Ember, ez totál eszement egy jelenet volt –
mondta Harvey.
Most kivételesen egyet kellett értenem vele.
Az egész bűzlött az Erő Sötét Oldalától.
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— Szerintem bocsánatot kéne kérned tőle –
mondtam Dwightnak. — Ez elég ijesztő volt. Még
a végén fenyegetésnek veszi, vagy valami.
— Ja, Dwight, ezért még bajba is kerülhetsz —
mondta Kellen.
Eddig Dwight egy szót sem szólt, de még csak
le sem ült, ám amint Kellen kimondta azt, hogy
„baj”, Dwight visszaült, zsebre vágta Papír-Yodát,
és elkezdte nagyon erősen böködni a hamburge
hamburgerét a hüvelykujjával.
— Minek mondasz ilyeneket, haver? — kérdezte
Kellen.
— Nem én mondtam — mormogta Dwight. – Hanem Papír-Yoda.
— Megyek, még egyszer felajánlom Jennek,
hogy kérje ki inkább Hajt Vader tanácsát — mondta Harvey, és Jen után indult.
Azt hittük, ennyi volt az egész. Igaz, Dwight
egy kicsit kattantabb volt, mint általában, de
nem tűnt OLYAN nagy cuccnak az egész. Egyikünk sem gondolta volna, hogy ezért kirúghatnák a suliból. Úgyhogy megettük szépen az
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ebédünket, és elmentünk órára, mikor becsöngettek.
Nem tudjuk, mi történt pontosan ez után, mert
senki sem hajlandó elmondani. Rabbski igazgatónő szerint semmi közünk hozzá, de szerintem
igenis van.
Lényeg a lényeg, valamikor Jen azt mondta
valakinek – talán magának az igazgatónőnek -,
hogy Dwight valami ijesztőt mondott neki. Talán azt is mondta, hogy fenyegetőzésnek hangzott.
Kellen épp egy órán volt Dwighttal, amikor
Dwightot behívták az igazgatóiba. Vele ez kábé
egycsilliószor megesik, szóval nem volt nagy
cucc, hogy kihívták óráról.
De aztán nem jött vissza. Elterjedt, hogy egész
napos büntetést kapott. Aztán a hetedik óra után
Sara azt mondta, látta, amint Dwight anyukája az
igazgatói felé sétál.
Így aztán, amikor vége lett a sulinak, Kellennel
odamentünk, hogy kiderítsük, mi a szitu.
Épp időben érkeztünk.
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Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Volt kábé öt másodpercünk, hogy beszéljünk Dwighttal, miután kijött az igazgatóiból. Az
anyukája még bent volt, és Rabbski igazgatónővel beszélt.
Dwight úgy nézett ki, mint egy zombi. Túlságosan ki volt bukva ahhoz, hogy megszólaljon.
De feltartotta Yodát, és Yoda azt mondta:
— Kicsaptak bennünket az imént az iskolából!
— Kicsaptak? De miért? Mert van egy Yodád?
Ne már! — mondta Kellen.
— De már! — krákogta Yoda. — Iparkodjatok
megmenteni Dwightot!
— Hogyan?
— Írjátok meg a valót az iskola döntéshozóinak! Egy újabb esetleírást kell alkotnotok!
Épp valami hasznosat akartam kérdezni tőle
az esetleírásról, pölö, hogy miért kell megírnunk
és miről szóljon, amikor Kellen közbevágott.
— Az jó, ha megint telefirkálom? — kérdezte Kellen
idegesítően.
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