
Hősünknek sebesen kell tanulnia, Hősünknek sebesen kell tanulnia, 
ha életben akar maradni ha életben akar maradni 
a Minecraft fogságában. a Minecraft fogságában. 

Éld át a kalandjait!Éld át a kalandjait!

RendkívüliRendkívüli
Minecraft-kalandMinecraft-kaland

Wimpy Steve jól benne van a slamasztikában. 
Beszippantotta a Minecraft világa, ráadásul 
eddig még csak nem is ismerte a játékot! Most 
az egész világa kockákból áll, és semminek nincs 
benne értelme. Már nem a győzelem a tét, csak 
szeretne életben maradni! Számos balfogása 
és kalandja közben Steve különös dolgokat 
tapasztal:
 Lézerszeme van. 
 A barlangokban jobb, ha kerüli a denevéreket. 
 A bevégzőt többféleképpen is fel lehet 

bosszantani. 
 Az életben maradáshoz szükséges 

képességek közül szinte csak a légzést 
sajátította el.
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A szerző megjegyzése:

Halihó, kockarajongók! Isten hozott benneteket 
Wimpy Steve világában! Ez itt a világ legeslegelső 
Minecraft-naplója.

Köszönetet akarunk mondani nektek, hűséges 
olvasóink. A Minecraft család jelentetett meg 
először egy sorozatra való Minecraft-naplót 
angolul, 2014 decemberében. Első könyvünk címe: 
Egy kocka naplója: A Minecraft fogságában. 
Támogatásotoknak köszönhetően a könyveink 
hatalmas sikert arattak szerte a világon.

Mint tudjátok, a Minecraft család valóban 
minecraftozik is. Ami azt illeti, minden Wimpy 
Steve-könyvünket olyan események ihlették, 
amelyek megtörténtek velünk a közös játékkal 
eltöltött több ezer óra során.

Végig ügyeltünk rá, hogy a történeteink kövessék 
az írás idején aktuális Minecraft-verzió 
játékmenetét. Néha talán eltúlzunk pár részletet, 
de csak azért, hogy a történetek a lehető 
legviccesebbek és izgalmasabbak legyenek.

Szórakozzatok jól a Minecraft-kalandok olvasása 
közben!

Üdvözlettel: 
a Minecraft család
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ÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Ezzel töltöttem az első tíz percemet ebben  

a világban. Bezony. Közben körbe-körbe- 

rohangáltam, csapkodtam a karommal, és 

visítottam (nem kizárt, hogy éppen úgy, mint 

egy kislány). De ugyan ki szólhatna akár csak 

egy rossz szót is ezért?

Beszippantott a Minecraft! És ezt most 

kivételesen nem úgy értem, hogy teljességgel 

belefeledkeztem a játékba, hanem úgy, hogy 

a testem a maga fizikai valójában bekerült a 

Minecraft játékba.

Muszáj megemlítenem, hogy ez az egész Suttyó 

Dirk hibájából történt!

De elkezdem inkább az elején… 
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Ma volt a suli első napja. Ha egészen pontos 

akarok lenni, ma mentem életemben először 

felsőbe. Minden rendben volt, amíg Suttyó Dirk 

el nem kapott a szekrényemnél órák után.

Először is mesélnék pár szót Suttyó Dirkről. 

Az a fajta figura, aki mindent versenynek 

tekint. De úgy értem, MINDENT. Felidéznék 

néhány példát a múltból: ő biciklizett először 

támasztókerék nélkül; ő gördeszkázott először 

(anélkül, hogy eltörte volna a karját); és 

neki lett először szőrös a hónalja. Nem, nem 

viccelek! Undi, igaz?

Nemcsak hogy túlbuzog benne a versenyszellem, 

de hangos meg visszataszító is, és szünet nélkül 

dicsekszik mindenért. Igen, hat hosszú éve 

dörgöli az orrom alá a sikereit. Szóval amikor 

ma megállt a szekrényemnél, tudtam, hogy nem 

lesz jó vége. És hogy a tücsök rúgja meg, igazam 

lett!
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Suttyó Dirk beújított egy Minecraft nevű 

számítógépes játékot. Arra kezdte el ver-

ni magát, hogy mekkora mestere is ő ennek a 

Minecraftnak. Nem igazán értettem, miről hado-

vál, de azt hiszem, valami ilyesmi volt a lényeg:

 � Megküzdött a nagy, fekete, víz alatti 

emberekkel. (Ez most komoly?)

 � Kísérteteket győzött le Hollandiában.

 � Csak egészen kevés választotta el tőle, 

hogy legyőzze a Vékony Sárkányt. (Mégis, 

milyen erős lehet egy girhes sárkány?)

Nemsokára már másra sem vágytam, csak hogy 

fogja be végre a száját, ő viszont csak mondta 

és mondta a magáét, amíg el nem szakadt nálam 

a cérna.

– Igen? Hát én már július negyedikén a végére 

értem a játéknak, lúzer!  – csattantam fel.

Esküszöm, a „lúzer” szó visszhangzott az egész 

iskolában.



10

Lúzer! Lúzer! Lúzer!

Szemek dülledtek és szájak maradtak tátva 

körülöttünk. Tapintani lehetett a feszültséget 

a folyosón. Senki sem beszélhetett így Suttyó 

Dirkkel! SENKI!

Sajnos ennyivel nem tudtam elhallgattatni. 

Gúnyosan rám vigyorgott, és kihívott egy 

hétvégén esedékes Minecraft-túlélőmaratonra 
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az egyik népszerű szerveren. Természetesen 

azonnal igent mondtam. 

Csakhogy akadt ezzel egy kis probléma. Talán 

túloztam egy hangyányit, amikor megemlítet-

tem, hogy milyen tapasztalt Minecraft-játékos 

vagyok. Igazság szerint egyáltalán nem értem a 

játék végére a nyáron. Ami azt illeti, még csak 

nem is volt meg a játék. Jó, ha teljesen őszinte 

akarok lenni, soha nem is játszottam vele, még 

valamelyik barátomnál sem.

Na mindegy, szóval faképnél hagytam Suttyó 

Dirköt, és elvágtattam a könyvtárba. Kerítenem 

kellett egy tökéletes útmutatót a Minecrafthoz 

tippekkel és trükkökkel, ötletekkel és titkokkal. 

Egyszerű volt a tervem: megveszem a játékot, 

átolvasom a könyvet, és elkezdek játszani. Nem 

lehet különösebben nehéz, igaz? Elszántam 

magam, hogy végre legyőzöm valamiben Suttyó 

Dirköt, még ha bele is pusztulok.
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A könyvtárban a számítógépes könyvek felé 

vettem az irányt. Gyorsan végigfutottam a 

játékok útmutatóit. Voltak ott könyvek az olyan 

népszerű játékokról, mint a Candy Crusher, az 

Angry Birdbrains vagy a Minion Marathon. De a 

Minecraftról semmi. Ez meg hogy lehet?

Aztán mégis észrevettem egy vékony 

könyvecskét a polc végébe suvasztva. Vastagon 

lepte a por meg a pókháló. (Pfuj, rühellem a 

pókokat!) Kirántottam a helyéről: Minecraft 

bennfenteseknek.

Inkább amolyan naplóféleségnek tűnt. Nem 

éppen ezt kerestem, de a semminél azért 

jobb volt. Közelebbről is szemügyre vettem 

a könyvet, és észrevettem, hogy nincs rajta 

a könyvtár matricája. Arra jutottam, hogy 

valószínűleg valakinek a saját példánya lehet, és 

talán itt rejtegeti az anyukája elől, aki nem nézi 

jó szemmel a számítógépes játékokat. (Erről 

speciel én is tudnék mesélni.)
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Ezen a ponton komolyan kétségbe voltam esve, 

így bár nem kölcsönözhettem ki a könyvet 

szabályosan, úgy döntöttem, mindenképpen 

magammal viszem. Biztos voltam benne, hogy 

a tulajdonosának nem fog hiányozni, mert 

látszott rajta, hogy vagy ezer éve senki 

nem nyúlt hozzá. Talán az illető már meg is 

feledkezett róla. És amúgy is vissza terveztem 

hozni, miután lenyomtam Suttyó Dirköt a 

túlélőmaratonon.

Amikor hazaértem, a terv legnehezebb része 

várt rám. Meg kellett győznöm anyát, hogy 

vegye meg nekem a Minecraftot. Szerinte 

a számítógépes és a videójátékok csak 

időpocsékolásnak jók, kivéve az oktatási 

célúakat. (Amikor ő gyerek volt, még a Pac-Man 

számított csúcstechnikának.)

Tudtam, hogy segítségre lesz szükségem anya 

meggyőzéséhez, szóval konzultáltam öreg 

barátommal, Google-lel, és találtam egy rakás 
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Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!
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lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!
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információt arról, hogy milyen szempontból 

lehet a Minecraftot oktatási célúnak tekinteni.

Miután elmagyaráztam anyának, hogy a 

Minecraftból mindent meg lehet tanulni a 

térbeli viszonyoktól az elektromos áramkörök 

természetén át az összetett gépek működéséig, 

beadta a derekát, és megvette nekem a játékot.

Oktatási célú  
számítógépes játékok:

 � Térbeli viszonyok
 � Elektromos áramkörök
 � Ok és okozat
 � Logikai készségek
 � Matematikai 
készségek

 � Térképolvasás
 � Összetett gépezetek
 � Problémamegoldó 
képességek

*MINDEN MEGVAN BENNE

Bulis  
számítógépes  

játékok:

 � Hatalmas csaták
 � Új világok felfedezése
 � Zombik
 � Robbanások
 � Túlélés
 � Dolgok összerakása
 � Szörnyek üldözése




