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Könyv moly kép ző Ki adó

EGY KOCKAEGY KOCKA
NAPLÓJANAPLÓJA
WIMPY STEVE – KUTYAVILÁGWIMPY STEVE – KUTYAVILÁG

Nemzetközi bestseller

Nem hivatalos Minecraft-napló

Harmadik rész
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Induljon a kaland!Induljon a kaland!Induljon a kaland!Induljon a kaland!

Minecraft család

Wimpy Steve ezúttal csontvázakkal találkozik, 
felfedez egy titokzatos föld alatti barlangot, és 
szerez egy nagyszerű barátot, akit Houdininak 
hívnak.

Kövesd hősünket, amint fontos felfedezéseket 
tesz:
 Bűvös feneketlen zsebei vannak!
 A rothadó húsnak pont olyan íze van, mint  

a fasírtnak a menzán.
 A kutya valóban az ember legjobb barátja.
 Csontvázakból is lehet tüzet rakni. 
 A körbe-körbe rohangászás, a heves 

kapálózás és a sikongatás működőképes 
túlélési stratégia.

Kötelező olvasmány mindenkinek, aki szereti a 
Minecraftot. A srácok (még azok is, akik nem ra-
jonganak az olvasásért) alig várják, hogy belevessék 
magukat ezekbe a Minecraft-kalandokba.

RendkívüliRendkívüli
Minecraft-kalandMinecraft-kaland



Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2022

Minecrafty Family 

EGY KOCKAEGY KOCKA
NAPLÓJANAPLÓJA
WIMPY STEVE – KUTYAVILÁGWIMPY STEVE – KUTYAVILÁG



A mi csodás Wimpy Steve-rajongóinknak! 

Mérhetetlenül sokat jelentetek nekünk!
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SZERDA

AAAAAHHH!

Bezony, szokás szerint ez volt az első reakcióm. 

De jó okkal! Amikor bekerültem ebbe az új 

világba, egy HATALMAS KUTYA állt közvetlenül 

előttem!

Ösztönösen beugrottam egy fa mögé, és 

elrejtőztem. (Nincs kizárva, hogy a szívem majd 
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kiugrott a helyéből, a szememet pedig szorosan 

bezártam.) De hát ki ne érthetne meg? Az a 

kutya akkora volt, mint egy felhőkarcoló!

A jó hír az, hogy nem vett észre. Nem ugatott, 

nem vett üldözőbe, meg semmi. Jó, hogy így 

tudok lopakodni, igaz?

Aztán a fa mögött rejtőzködve amiatt kezdtem 

aggódni, hogy a kutya esetleg odaosonhat. 

Gyanítottam, hogy csak idő kérdése, és megérzi, 

hogy ott vagyok. A kutyák kiszagolják, ha 

valaki fél, igaz? Ha igen, én egészen biztosan 

bűzlöttem.

Teljesen mozdulatlan maradtam, 

visszatartottam a lélegzetemet, és a veszélyre 

utaló jeleket kerestem.

 � Szaglászó hangok körülöttem – semmi.

 � Szájszagú zihálás – semmi.

 � Rám csöpögő nyál – semmi.
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Egy pillanatig ott rejtőzködtem a fa mögött. 

(Na jó, inkább negyedóráig.) Mivel NEM evett 

meg a kolosszális kutya, végre összeszedtem 

a bátorságomat, és kilestem. Az óriási állat 

még mindig ugyanott állt. De milliméterre 

UGYANOTT. Gondoltam, talán őriz valamit. 

Tudjátok, mint Bolyhoska, a háromfejű kutya 

a Harry Potterben. (Meg kell mondjam, hálát 

adtam az égnek, amiért ennek az óriáskutyának 

legalább csak EGY feje van.)

Na szóval, megint kilestem a fa mögül. (Nem 

akartam hirtelen mozdulatokkal magamra vonni 

a szörnyeteg figyelmét.) De az állat azóta sem 

mozdult tapodtat sem. Az jutott eszembe, hogy 

talán egy szobor lehet. Közelebb óvakodtam. 

Ezt nem fogjátok elhinni. A kutya nem élt, és 

NEM IS szobor volt. Hanem, mint kiderült, 

egy HÁZ! Egy hatalmas, kutya alakú ház, 

aminek a lábakban nyíltak az AJTAJAI. Akkor 

vettem észre, hogy az egyik lábon egy szürke 
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gomb is van. Megnyomtam, mire az egyik ajtó 

automatikusan kitárult.

Óvatosan beléptem, és elkiáltottam magam.

– Hahó!

Senki nem felelt. Vajon ez a zseniális ház 

tényleg üresen állt? Aggódnom kellett volna, 

hogy a jelek szerint minden ház, amit a 

Minecraftban találok, üres? Lehet, hogy a 

tulajdonosok nem mindig maradnak életben? 

Jaj!

Vagy a hackersrácnak támadtak kreatív ötletei? 

Úgy döntöttem, abban hiszek, hogy a hacker 

építette a házat, aztán áttranszportálta magát 

egy másik világba. Sőt, még jobb, egyenesen 

haza! Ez sokkal vidámabb gondolat. Ennél 

maradok.

Na de akárhogy is, ez a kutyaház EGYSZERŰEN 

ZSENIÁLIS!
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Két erkélye is van! Tudjátok, mit jelent 

ez? A magasból nézhetem a szörnyeket, és 

egyszerűen nem férhetnek hozzám! Hah! Ami 

azt illeti, megyek is, és kiélvezem a napnyugtát!

  

Nos, igazam volt (többé-kevésbé). Kizárt, 

hogy a creeperek, a zombik vagy a bevégzők 

feljussanak ide. Napnyugta után csak néztem 

őket, ahogy odalent sürögtek-forogtak, és 

teljes biztonságban éreztem magam, amíg… amíg 

egy nyílvessző el nem süvített a fülem mellett! 

Alig pár centivel tévesztette el a célt. Ha a 

hajam nem olyan lenne, mint egy sisak, biztosan 

éreztem volna a szelét.

Aztán ugyanazt a csittegő-csattogó hangot 

hallottam, amit már korábban is. Azt már 

tudtam, hogy a zombik, a creeperek és a 

bevégzők nem csittegnek meg csattognak, sőt, 

nem is nyilaznak. De akkor mi csinált ilyesmit? 
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Óvatosan átlestem a korlát fölött. Próbáltam 

minél kevesebbet mutatni magamból, nem 

akartam, hogy a nagy kockafejem könnyű célpont 

legyen. Akkor pillantottam meg őket.

CSONTVÁZAK!



Úgy bizony! Van MÉG EGY mob ebben a 

játékban. Nem ártott volna, ha az a szörnyeket 

ismertető oldal EZT is említi. Ezek szerint 

lehetnek további ismeretlen lények is, akikkel 

előbb-utóbb találkozhatok majd? Huhh!

Na mindegy, mint mondtam, nyílvesszők 

fütyültek el mellettem, egyik a másik után. 

Visszaugrottam a házba, és becsaptam az ajtót!

Hát elég nehéz napom volt előbb az óriási 

kutyával, aztán meg a csontvázakkal. Azt 

hiszem, ágyba is bújok. Nem akarok elbújni, 

meg semmi ilyesmi. Mert nem félek. Csak 

rám férne egy kis alvás. Ami azt illeti, eleve 

muszáj aludnom, mert növésben lévő fiú vagyok. 

(Várjunk csak… növök én még?)
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CSÜTÖRTÖK

Jó hír: rejtett kincsesszobákat találtam! 

(Talán.)

Rossz hír: a kombinációs zárak idegesítőek.

Nos, ma gyorsan körülnéztem a kutyaházban, 

és találtam pár jó cuccot. Egy szoba tele van 

ládákkal meg a szokásos fura bútordarabokkal. 

Találtam:

1. Bűvös asztalt (azaz bot- és létrakészítő 

gépet).

2. Titokzatos kődobozt.

Most, hogy a napjaim már lovaglással (vagy 

szamaragolással) telnek, kísérletezni fogok 

ezekkel az asztalokkal. Valamire EGÉSZEN 

BIZTOSAN jók. Eddig MINDEN házban 

találtam ilyet. Talán botokon kívül más 

fegyvereket is lehet készíteni velük? Mondjuk: 

sugárvetőket? Vagy sokkolókat? Sőt, esetleg 

nagy erejű fingpisztolyokat is? (Haha!)
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De mondom a legjobb hírt is! A ház kellős köze-

pén belefutottam egy lebegő könyves asztalba 

is. Most már biztonsággal kijelenthetem, hogy 

ha kinyitom a lebegő könyves asztal fölött lebe-

gő könyvet, akkor ÁTKERÜLÖK annak a könyv-

nek a világába. Ez már tény. Nem csak egyszeri 

baleset volt. És talán ez azt is jelenti, hogy ÉN 

sem baleset vagyok. Hű! 

Ahogy tovább kutakodtam a házban, 

felfedeztem további két hálószobát, 

ahol különös kapcsolókat vettem észre a 

mennyezeten. Mindenfelé kattintgattam 

őket, de semmi sem történt. Talán valamilyen 

kombinációs zár lehet? De akkor mit zártak 

be vele? Egyetlen másik ajtót sem látok a 

környéken. Talán titkos szobák lehetnek 

valamerre… rejtett kincsekkel! Azon 

gondolkodom, vajon mi lehet olyan értékes, hogy 

el kell rejteni, és ilyen rafinált zárral még be is 

biztosítani. Valami igazán nagy dolognak KELL 

lennie! Nincs más dolgom, csak ki kell találnom a 



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/minecraft-family-egy-kiskocka-naploja-3-kutyavilag-a-minecraftban-7668?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/minecraft-family-egy-kiskocka-naploja-3-kutyavilag-a-minecraftban-7668?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/minecraft-family-egy-kiskocka-naploja-3-kutyavilag-a-minecraftban-7668?ap_id=KMR


kombinációt, és az egész az enyém! Szerintem 

rá fogok jönni, ha majd lesz hozzá elég időm (és 

türelmem). Talán.

Na mindegy, jó tudni, hogy van kiút ebből a 

világból. Egyelőre azonban távol tartom magam 

a lebegő könyves asztaltól, amíg készen nem 

állok arra, hogy elhagyjam a frenetikus kutyás 

házamat. Igazság szerint egyáltalán nem biztos, 

hogy valaha is kedvem lesz innen elmenni. Elég 

kellemes egy menő, kutya alakú felhőkarcolóban 

lakni, biztonságban az összes kártékony rémtől. 

Igen, mostantól fogva kutya világ lesz nekik, ha 

a közelembe akarnak kerülni. (Haha!)


