
„Profi Noki tuti profi” 

– Jeff Kinney, az Egy ropi naplója szerzője

new york t imes bestsellerszerző

Odavagy az EGY ROPI NAPLÓJÁért?
Ismerd meg Nokit, a rumlikirályt,  

aki határozottan NEM a tanárok kedvence!

2 699 Ft

Tízéves kortól ajánljuk!

PROFI NOKIPROFI NOKIAz élet Nokival tuti buli… meg tuti rumli is. Mikor Noki 
trehánysága elszabadul, Francis üti meg a bokáját. 

Vajon sikerül Nokinak rendbe szednie magát?  
Vagy ez már  

veszett fejsze nyele?

PROFI NOKI  
TISZTA LAPPAL INDUL!

PROFI NOKI  
TISZTA LAPPAL INDUL!
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PROFI 
NOKI MÉG 

VISSZATÉR!

Itt van  NOKI,  a  konyve  BAJNOKI

Dee 
Dee

GinaNoki

Ez a könyv 
NAGYON DURVA!

Bezony! Velem az élet 
MÓKÁZÁS!

…vagy 
RÓKÁZÁS! 
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1. 
f e j e z e t

– Durván rendetlen vagy!

Megfordulok. Francis undorodva csóválja a fejét.

BOCS, 
HOZZÁM 

BESZÉLSZ?
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Forgatni kezdi a szemét. 
– Nem, az ivókúthoz! – feleli. Majd valami olyasmit 
motyog, hogy én vagyok a „38. Sz. Ált. Isk. legtrehá-
nyabb kölyke”.

Pár lábjegyzet: a 38. Sz. Ált. Isk. a sulink. Francis a 
legjobb barátom. És igen, kicsikét trehány vagyok. 
Na és?

Francis felém suhint a füzetével, de aztán megtor-
pan. Nem akarja, hogy rajtakapják, amint alapo-
san fejbe küld. Mifelénk komoly büntetés jár azért, 
ha inzultálsz valakit egy keményfedeles irattartó-
val. Márpedig Francis nem szokott büntit kapni. 
SOHA.

HÁT, BOCCCSÁNAT, 
HOGY NEM VAGYOK 

OLYAN RENDMÁNIÁS, 
MINT TE, FRANCIS!

NEM MINDENKI SZOKTA 
ÁM SZÍNKÓDOLNI AZ 

ALSÓGATYÁIT!



Látod? A büntetőnapközis néni még a NEVÉT sem 
tudja! Ez mindent elmond.

Sokak szerint fura, 
hogy Francis meg én 
ennyire jóban va-
gyunk, és a helyzet 
az, hogy van egy kis 
igazságuk. Tök el-
lentétes személyisé-
gek vagyunk. Mon-
dom, hogy értem:

SZERVUSZ, NOKI!

CSÓKOLOM, 
MRS. CZERWICKI! ÉS SZIA… ÖÖÖ…

FRANCIS!

CIVAK
CIVAK
CIVAK

CIVAK
CIVAK
CIVAK
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”AMIT FRANCISRŐL TUDNI KELL”

A HIVATALOS

IMÁDJA AZ ÉRDEKESSÉGEKET.

TUDTÁTOK, hogy a modern 
kenyérpirítót 1919-ben találta fel egy… 

BLA BLA BLA…
Én is szeretem ám az 

érdekességeket, de a JÓFÉLÉKET, 
pölö a sportról vagy a filmekről… 

érted, aminek HASZNA van!

KISOKOS

Ő IGAZI TANULÓGÉP.

Francis epidemiológus szeretne lenni (bármi 
legyen is az), ezért nagyon komolyan veszi a 
tanulást. De ezzel nem BOSSZANT másokat.

…nem úgy, mint 
EGYESEK!

Nahát, egész 
véletlenül ez a dogám 

is CSILLAGOS 
          ÖTÖS lett!

5*

MACSKAPÁRTI.

Ugyulu-bugyulu ciculi-
miculi miáú! Minél kevesebb szót 

ejtünk a személyiségének 
erről az elkorcsosulásáról, 

annál jobb.
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De csak hogy tudd: Francis nem ilyen rossz arc ám! 
Szerintem ezt a listát akkor írhattam, mikor pipa 
voltam rá, amiért légfrissítőt akasztott a faházunk-
ba. Na, de itt a folytatás.

OLYAN, MINT PATTY NÉNIKÉM*.

*Francisnek, mondjuk, 
nincs bajsza, de ezt 

leszámítva 
RÉMISZTŐEN hasonlók.

Legalább HÚSSZOR rágd meg 
a falatot, mielőtt lenyelnéd!

Evés után 
pedig 

FOGSELY-
MEZZ!

EGYKE.

IGAZI REND-ŐR!

NOKI: megkapja 
a magáét.

FRANCIS: megkap 
mindent.

koki
kokia nővérem, 

Ellen

Ki 
NEM?!

Még SZÉP, hogy 
kivasalom a 

zoknijaimat is!
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Asszem a rendmániának a 
lista ÉLÉN lett volna a he-
lye! Ovi óta ismerem Fran-
cist, és már akkor is Mr. 
Tiszta Pista volt. A homo-
kozóba is csak akkor jött be, 
ha volt nála nedves törlő-
kendő.

Jaj, ne már! 
– Mégis mitől olyan nagy cucc egy ferde plakát? – 
kérdezem.

– Rossz hatást kelt – feleli fi ntorogva. – Ront a folyo-
só feng shuiján!

Én és Francis 
ovis korunkban

CÖH! NÉZD! AZ A PLAKÁT 
FERDE!

HASZNOSÍTSD ÚJRA!

NE LÉGY KUKA!
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– Marha vicces, Teddy! – mormogom, miközben a 
púpot dörgölöm a fejemen. – A humorod a régi…

Szuper. Természetismeret Mr. Galvinnel. Ismered 
azokat a késő esti teleshop hirdetéseket, amik haszon-
talan konyhai vackokat akarnak rád sózni? A termé-
szetismeret pont ilyen – csak nem lehet elkapcsolni.

MI SHUI?
EGÉSZSÉGEDRE!

C SAP !

…AMI NEM 
NAGY BÓK!

GYERTEK MÁR! 
KEZDŐDIK A BIOSZ!

LÖK!
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– Szép munka, Gina! – mondja Mr. Galvin. Gina fel-
villantja a szokásos önelégült vigyorát.

– Francis, gratulálok! – folytatja Mr. Galvin. Odapil-
lantok, Francis pedig felmutatja a beadandóját, hogy 
láthassam a jegyet.

Ötös! Nem meglepő. De attól még remek hír! Francis 
és én ugyanis együtt írtuk a házit, szóval ha Ő ötöst 
kapott…

MOST KIOSZTOM 
A LEADOTT HÁZI 

DOL GO ZA TA I TO KAT!
5

5
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He? „Fáradj az asztalomhoz”? Hol a „szép munka”? 
Hol a „gratulálok”?!

– Ööö, oké… – felelem egy kicsit idegesen. Visszavo-
nom: NAGYON idegesen.

– Ez minden kétséget kizáróan – kezdi, és közben 
emelkedik a hangja…

…AKKOR 
NYILVÁN ÉN…

NOKI!

KÉRLEK, FÁRADJ AZ 
ASZTALOMHOZ!

BESZÉLJÜNK PÁR SZÓT 
ERRŐL A DOLGOZATRÓL!
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Mögöttem kuncorászni kezd a 
nép. Jó fej volt Mr. Galvin, hogy 
az egész osztállyal megosztotta 

a gondolatait. Nem tudott volna NÉGYSZEMKÖZT 
leteremteni?

Nem számít. Harc nélkül nem adom fel.

– El sem tudtam OLVASNI a 
válaszaid! – vágja rá Mr. 

Galvin. Totál beállt fejleüvöltő üzemmódba. – Az írá-
sod TELJESSÉGGEL OLVASHATATLAN!

Megfordítja a dolgozatom.

…A LEGTREHÁNYABB HÁZI 
DOLGOZAT, AMIT VALAHA LÁTTAM!

DE… 
MINDEN VÁLASZOM 

HELYES LETT!
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Hupsz. Nem vettem észre, hogy pont a beadandóm 
hátuljára kezdtem el felrajzolni a legújabb mester-
művemet.

–– Szereted a rejtélyeket? – kér-
dezi, és odatolja nekem a házimat 
az asztalán keresztül.

Ő EGY… ÖÖ… 
DETEKTÍV.

IZÉ, 
REJTÉLYEKET 
NYOMOZ KI.

…KIVÉVE 
KHM!
ITT!

„ÜGYEFOGY OTTÓ 
MAGÁNNYOMOZÓ 

KALANDJAI”!

ÁROS

ITT EGY NAGY REJTÉLY: 
HOGY FOGSZ TE ÁTMENNI EBBŐL 

A TÁRGYBÓL?
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Hűha, ez aztán gyorsan elbaltázódott! Három perce 
még azt hittem, ötöst kaptam. Most meg szinte meg 
lettem buktatva.

Mr. Galvin utánam szól, ahogy a helyemre slattyo-
gok. – Holnapra legyen az asztalomon az a dolgozat, 
de szépen átírva!

Egy üzenet Francistől. Mr. Galvin felé lesek, de őt 
épp leköti az, hogy megmutassa Mary Ellen 
Popowskinak, hogyan kell úgy meggyújtani egy Bun-
sen-égőt, hogy ne gyulladjon meg az ember haja. 
Tiszta a levegő.

MACSKAKAPARÁS NÉLKÜL!

ÉTELFOLTOK  NÉLKÜL!

ÉS  NÉLKÜL!

SÓÓÓHAJ PAFF!
Á!
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Tudom, tudom: nem tudod, mi van odaírva. Épp ez a 
LÉNYEG. Francis és én sok időt feccöltünk abba, 
hogy senki se tudhassa. Mire mennénk egy titkos-
írással, amit a fél világ ismer?

Jó, jó, hogy követni tudd az eseményeket, megmuta-
tom neked a kódot! DE TE NE ADD TOVÁBB SEN-
KINEK!

HE-HE!
 
  

!
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Válaszom Francisnek:
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Ó, a jó öreg Francis!

Végre kicsengetnek, mi meg kitódulunk. Ez az egyet-
len dolog, amit bírok a természetismeretben: remek 
érzés, amikor vége.

– Pontosan ezért kellene elmennünk a megbeszélés-
re! – magyarázza Francis. – Jó lenne végre egy EM-
LÉKEZETES Krónikát összehozni!

Ja. Csak igen sajátos módon.

NÉZZÉTEK! NEM 
UGRUNK BE A KRÓNIKÁS 

MEGBESZÉLÉSRE?

AZ 
AZ ÉV-
KÖNYV?!

DE HÁT 
A KRÓNIKA 
EGY VICC!

KRÓNIKA
MEGBESZÉLÉS!

MA!
15:15

A 216-BAN
GYERTEK!

HÁT… 
KUNC!

A TAVALYI 
IS ELÉG 

EMLÉKEZETES 
LETT!

HORK !
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BRUTÁLIS BAKLÖVÉSEK
A TAVALYI

Néhány kép fejjel lefelé 
volt.

Chad neve mellett az 
szerepelt, hogy „Belőle 
Egyszer Még az Első Női 
Elnök is Lehet”.

A konyhásnénik 
képe alá az 
került, hogy 
„Fiú Futócsapat”.

Szinte mindenki nevét elírták. 
Például:

Francia 
Púp

Tappy 
Ortűz

Csoki 
Hajzsel
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Micsoda borzadály! Több hiba volt benne, mint szep-
lő Chad képén. Elkezdtem számolni őket, de amikor 
háromjegyű számhoz értem, feladtam.

– Tudjátok, ugye, ki miatt lett ilyen tré az egész? – 
kérdi Francis.

– Persze – vágjuk rá Teddyvel egyszerre.

DEE DEE, A SZÍN-

JÁTSZÓKÖR FEJE

Egy csomó 
szakkört 
kihagytak.

EZ NEM 

FAIR!

A baj csak az, hogy

Mindegyik oldal jobb 
alsó sarkában volt egy 
menő kis kép egy 
buldogról.

A MI KABALÁNK EGY HIÚZ!

Ööö… KI SZERINT?!

A könyv ajánlása ez volt: „Mrs. Godfrey-
nak, aki nagyszerű barát és remek tanár.” 
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Tavaly Nick Blonsky volt a Krónika főszerkesztője. 
Én már előre tudtam, hogy el fogja szúrni a dolgot. 
Aki ennyi időt tölt a saját orrába temetkezve, az nem 
éppen bizalomgerjesztő vezető.

– IDÉN vajon ki fogja szerkeszteni? – kérdem.

NICK BLONSKY!

MICSABNE! MINDEGY, 
 CSAK 
  BLONSKY 
   NE!



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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/lincoln-peirce-profi-noki-kalandjai-5-7152?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/lincoln-peirce-profi-noki-kalandjai-5-7152?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/lincoln-peirce-profi-noki-kalandjai-5-7152?ap_id=KMR
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– Akárki is lesz a szerkesztő – mondja Francis, mi-
közben belépünk a terembe…

…BLONSKYNÁL CSAK 
JOBB LEHET!




