


FONTOS KÖZLEMÉNY: Abban az esetben, ha ÉN tűnnék el,  
a napló eljuttatandó a helyi hatóságokhoz!

E  k ö n y v  t u l a j d o n o s a :

Max CruMbly
H a  E lv E s z n E ,  k é r E t i k 

v i s s z a j u t tat n i !

FIGyElEM:
a naplóban előfordulhatnak a következő dolgok:

szokatlan humor,
lélegzetelállító akció,

a végsőkig fokozódó feszültség,
ütős rapszövegek

és egy ép ésszel alig felfogható,  
lezáratlan befejezés!



RACHEL RENÉE RUSSELL 
további művei:

Egy Zizi naplója
Egy Zizi naplója 2. buli van! – Egy nem-túl-népszerű bulikirálynő meséi

Egy Zizi naplója 3. Popsztár – Mesék nem valami mesés életemről
Egy Zizi naplója 4. Egy nem-túl-tehetséges Jéghercegnő meséi

Egy Zizi naplója 5. Egy nem túl eszes Okoska meséi
Egy Zizi naplója 6. bálkirálynő – egy nem túl boldog randiguru meséi

Egy Zizi naplója 7. Egy nem túl lelkes tévésztár meséi
Egy Zizi naplója 8. Mesék a cseppet sem mesés Meseországból

Egy Zizi naplója 9. Szerepcsere – Egy nem túl zizi drámakirálynő meséi



Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, 2017



5

az igazi Max Crumblynak, azaz Preston unokaöcsémnek ajánlva –  
az ellenállhatatlan mosolyú szuperhősnek, aki mindig kész  
bevetni páratlan karatecsapását a világ megmentéséért;  

no és persze hű társának, Chase kutyának.
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Max Crumbly balsikeru” kalandjai
(Avagy: Fontos tudnivalók arra az esetre,  

ha rejtélyes módon nyomom veszne)
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(bocs, skacok! Ez van!) 300



9

1. FEJEZET: Én,  
a SZuPErHőSIJEDőS

Ha lenne SZuPErErőM, a suli sokkal kevésbé lenne 
VaCaK. 

Mert hát SOHa TÖbbÉ nem kellene azon aggódnom, 
hogy lekésem a hülye buszt – reggelente egyszerűen 
ODarEPÜlnÉK…!

?! Én
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Totál KIrÁly lenne, mi? azt hiszem, kijelenthetjük, 
hogy nem is lenne nálam MEnőbb gyerek az egész 
suliban!

Egyvalamit azért elárulok, de maradjon köztünk! Ha 
útközben eltrafál egy sértődött madár, az a legkevésbé 
sem menő dolog… csak simán unDI!

a tévé, a képregények meg a filmek miatt azt hinné 
az ember, ez az egész szuperhősködés SIMa ÜGy! Pedig 
DEHOGy! Inkább ne dőlj be a sok DuMÁnaK!

PLOTTY!

PLACCS!

HÉ!!!
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attól biztosan nEM lESZ szupererőd, ha naphosszat 
a laborban dekkolsz, és színes meg fluoreszkáló 
löttyöket keversz-kavarsz össze, aztán a végén  
simán FElHaJTOD…

EZ Én VaGyOK, aMInT ÖSSZEDObOK  
EGy FInCSI SZuPErTurMIxOT

bruHaHa-Haaa!
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És vajon HOnnan tudom, hogy nem működik a dolog…?

HOPPÁCSKa!

baMM!!!
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nos, talán inkább megmutatom…

Már régen túl vagyok rajta. 
Pólóm is van róla!

HOPPÁCSKA!

baMM!!!
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És még ha VOlna is szupererőm, a legelső ember, akit 
meg kéne mentenem…

Én MaGaM lEnnÉK!
Hogy MIÉrT?

Mert az egyik srác a suliból rondán ElbÁnT velem.

És, sajnálatos módon, mire ezt olvasod, én talán már 
HalOTT leszek!

Jól hallottad, azt mondtam: „HalOTT”.

na jó, azt nem állítom, hogy DIrEKT ki akart volna 
nyírni.

De akkor is…!!!

Ha tehát te azok közé tartozol, akik KIbOrulnaK, ha 
ilyen dolgokról olvasnak (vagy mondjuk egy lezáratlan 
végű képregénytől), talán jobb lenne,  
ha el sem olvasnád a naplómat…
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Ööö… elnézést, MÉG MInDIG itt vagy? 

na jó, legyen! Olvass csak, ha úgy tetszik!

De ne mondd, hogy nem szóltam előre!

FIGYELEM!

VESZÉLY!
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2. FEJEZET: a CSOnTVÁZ  
a SZEKrÉnyEMbEn MInDEn bIZOnnyal  

a SaJÁTOM!

Ez a nap is úgy kezdődött, mint egy újabb, szokás 
szerint unalmas, VaCaK nap a szokatlanul unalmas, 
VaCaK életemből.

a reggel mindjárt katasztrofálisan indult, mert elaludtam. 
És onnantól már csak lefelé vezetett az út.

reggeli közben teljesen elvesztettem az időérzékemet, 
mert egy ősrégi képregényt bújtam, amit apám talált 
nemrég a padláson.

azt mondta, még ő kapta az apukájától gyerekkorában, 
az egyik szülinapjára.

rám szólt, hogy nagyon vigyázzak rá, ki se vigyem a 
házból, mert ritka, egyedi példány, és mint olyan, érhet 
vagy pár száz dollárt.

És ezt komolyan is gondolta: már időpontot is kért a 
képregényboltban, hogy felbecsültesse.
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Én viszont késésben voltam, ezért kénytelen voltam 
kicsempészni a házból magammal vinni a suliba, hogy 
majd ebéd közben befejezzem.

Mert hát ugyan mi baj érhetné az iskolában?

Persze épp csak elkezdtem nyargalni a buszmegálló felé, 
a hátizsákom cipzárja megadta magát, és az összes 
cuccom, közte apukám képregénye, a járdán landolt.

na, mondom: Ó, banyEK! – apukám PuSZTa KÉZZEl tekeri 
ki a nyakam, ha baja lesz a füzetnek!

Így hát először a képregényt kaptam fel a földről, 
aztán próbáltam minden mást is összeszedni. De ekkor 
megjelent a buszom, csikorogva lefékezett, három egész 
másodpercig várakozott a megállóban, aztán elrobogott.

nélkülem!
Több se kellett, úgy elkezdtem üldözni azt a tragacsot, 
mintha csak egy százdolláros volna, amit elragadott a 
szél!
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– ÁllJ!!! ÁllJ!!! VÁrJanaaaaaaaaK! 
– vonyítottam közben.

Persze hiába.

Tehát visszavonhatatlanul lekéstem a buszt, caplathattam 
be a suliba gyalog, aminek – nyilván – húszperces késés 
lett a vége.

a következő lépés az volt, hogy az iskolatitkár lekapott 
a tíz körmömről. Kaptam tőle egy büntetőcédulát, 
majd megfenyegetett, hogy maradhatok tanítás után 
is büntiben, mivel megzavartam a kedvenc lekváros 
fánkja majszolása közben.

És amikor már azt hittem, a dolgok bIZTOSan nem 
fordulhatnak még rosszabbra… a dolgok még rosszabbra 
fordultak.

a szekrényemhez mentem a könyveimért, és hirtelen 
minden ElSÖTÉTÜlT.

Ekkor jöttem rá, hogy a legrosszabb…
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rÉMÁlMOM
foglya lettem!

Tudtam én, hogy iskolát váltani felsőben nem lesz 
sétagalopp, na de hát ez tiszta őrÜlET!

az életem kész KaTaSZTrÓFa!
Tudom, mit gondolsz most. azt, hogy: lazulj már le, 
öreg! Mindenkivel előfordul, hogy pocsék napja van a 
suliban.

Úgyhogy fejezd be a nyavalygást, és TEDD TÚl MaGaD 
raJTa!

Tényleg?
Te most komolyan beszélsz?
Mármint… mégis HOGyan tegyem magam túl 
EZEn…?!
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VanDÁl

KOP-
KOP

Én
?!
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Grrrrr!!
*HuKK*



22

KOCKa!
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PaFF!
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Micsoda betoji 
pelenkás!

Engedj ki! 
Engedj ki! 

Kérlek szépen!!!

*banG!!*

*banG!!*
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Tüske Vendel, vagy, ahogy a legtöbben ismerik: 
„Tuskó Vandál”, képes volt, és bEGyÖMÖSZÖlT a SaJÁT 
SZEKrÉnyEMbE! MEGInT! És még két hét sem telt el a 
tanévből.

na, alakul a bulI? Már vagy egy örökkévalóság óta 
vagyok ide bezárva!!!

ráadásul a telefonom sincs nálam, hogy legalább 
segítséget hívhatnék! annyira rohantam reggel, hogy 
ottfelejtettem a reggelim maradéka mellett az 
asztalon.

a lábam már úgy elzsibbadt, hogy szerintem lazán le 
tudnám fűrészelni a nagylábujjamat a vonalzómmal,  
és meg sem érezném. Ja, és említettem, hogy volt 
közben egy asztmás rohamom is? Ha nem lenne mindig 
nálam a pipám, mostanra simán feldobtam volna a 
bakancsot!

Mondjuk délig amúgy is biztosan kinyúvadok 
az oxigénhiánytól, vagy ha attól nem, hát a 
szomszédos szekrényből átszivárgó gyilkos 
tornazokniszagtól.
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Ez, ha jobban belegondol az ember, egész ironikus: 
legalább túléltem az eddigi deleket, pedig a józan ész 
azt súgja, hogy a menzán ebédnek álcázott mérgező 
VEGyI HullaDÉKnak kellett volna végeznie velem!

És ha mindez nem volna elég középkori KÍnZÁS, PISIlnI 
kell! De naGyOn!

Muszáj kitalálnom, hogy jussak ki ebből a hülye 
szekrényből!

Szerencsére a kulcscsomómon van egy zseblámpa is.  
Ha az nem lenne, ücsöröghetnék itt a tök sötétben.

CSaKIS azért írok ezekről a dolgokról a naplómba, mert 
attól tartok, eljön a napja, amikor Tuskó Vandál úgy 
bezár a szekrényembe, hogy az ÉlETbEn nem látom 
többé a napvilágot.

És erre az esetre van egy zseniális tervem.

amikor a rendőrség megjelenik, hogy kivizsgálja 
megmagyarázhatatlan eltűnésemet, az ElSő dolog, 
amit a szekrényemben találnak majd (az OSZlÓ HullÁM 
mellett, persze!), az ez a napló lesz…!
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EZ Én VaGyOK, aHOGy a SZEKrÉnyEMbEn 
rÁM TalÁlnaK (ÉS a naPlÓMra).

Én

OLVAS
S 

EL!



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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azt a címet adtam neki, hogy „Max CruMbly balSIKErŰ 
KalanDJaI”, és lényegében arról számol be részletesen, 
mekkorákat SZÍVOK folyamatosan! hogy telnek  
a napjaim itt, a suliban.

Mivel könnyen lehet, hogy SOSEM jutok ki innen élve, 
ezeken a lapokon sorakozik minden bizonyíték, ami 
alapján Tuskó Vandált DuTyIba vághatják.

ÉlETFOGyTIG!

De legalábbis bent kell maradnia mindennap tanítás 
után, míg le nem érettségizik, vagy ott nem hagyja 
végleg a sulit, attól függően, melyik lesz előbb!

amúgy eszem ágába’ sincs megmenteni a világot, vagy 
hősködni, semmi ilyesmi, úgyhogy nehogy félreértsd!

De ha azzal, hogy itt dekkolok a szekrényemben, 
megakadályozhatom, hogy mások is ugyanerre a  
sorsra jussanak, az minden szenvedést megér.




