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1.
FEJEZET

– Jaj, vigyázz, Al! 
Micsoda egy rémes pofáz-

mány!
– Mi? Hol?! – kiáltott fel Alex.
Egy héttel korábban még azt 

gondolta volna, apukája csak 
viccel. De itt, Stermontban, 
ahová nemrég költöztek, 
már nem lehetett olyan biz-
tos a dologban. Ez a város 
dugig van szörnyekkel!

EGYÉL, NE 
KUKACOSKODJ!
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FÖRTELEM!
T É M A

– GRÁÁR! – bömbölt Alex apukája, és letett a 
fia elé egy tányért. – Egy rémesen finom reggeli-
pofázmány! 

Alex felsóhajtott.
– Bocsánat, a kajaarcnak nincs szája, mert nem 

volt itthon szalonna hozzá – mondta Alex apu-
kája. – No, egyél szépen, 
én meg kimegyek az 
újságért, mielőtt elviszi 
a víz!

Alex kinézett az abla-
kon: odakint ömlött az 
eső.

KLAKK. Amint becsu-
kódott a bejárati ajtó, 
Alex előkapott egy visel-
tes füzetet a táskájából. 

A borítón egy rémisztő 
koponya rajza volt, 
fölötte pedig az SRSV 
rövidítés. Alex azóta ezt a füzetet bújta, mióta 
megtalálta. A könyvecske tele volt szörnyekről 
készült rajzokkal és róluk szóló adatokkal.

SRSV
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PLOTTY!

Alex nem tudta, ki kezdte a füzetet, de előző 
héten ő maga is írt bele, miután legyőzött egy 
csapat lufipofát. Alex még mindig alig tudta 
elhinni, hogy azok az ide-oda ingó-bingó, inte-
gető lufiemberkék igazából szörnyek voltak!

Alex gyorsan becsukta a füzetet, mikor apu-
kája visszajött a házba, bőrig ázva.

Az apukája ledobta a csuromvizes újságot az 
asztalra.

Alex tányérját beterítették 
a fröccsenő cseppek – meg 
valami tekergőző rózsa-
szín izé.

– Pfuj, egy féreg! – kiáltott 
Alex.

STERMONTI HÍREK

FELÚJÍTJÁK 

AZ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁT
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– Az csak egy földigiliszta! – mondta az apu-
kája.

Alex letette a villáját.
– Ennyi elég is volt, köszönöm – mondta.
Alex betuszkolta a füzetet a hátizsákjába. 
– Indulok a suliba – jelentette be. – Leverrel 

megyek.
Eleinte Alex azt hitte, Lever rossz gyerek, de 

aztán jó barátok lettek.
– Jól van, Al! Vigyázz, el ne ázz! – mondta az 

apukája, és beletúrt a fia hajába.
Alex kinyitotta a bejárati ajtót. A gomolygó fel-

hők miatt szürke volt minden – minden, a földet 
kivéve, ami inkább rózsaszínesnek tűnt.

Alex kilépett a verandára, és egyből megér-
tette, miért.
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Bármerre is nézett, min-
den – az udvar, a járda, az 
utca – tele volt tekergőző 
rózsaszín gilisztákkal. Több 
ezer lehetett belőlük!

– Pfuj! – borzongott 
meg. A kukactengernél 
csak egyvalami hábor-
gott jobban: a gyomra. 
Kinyitotta az eser-
nyőjét, és elindult az 
iskolába.
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Alex lábujjhegyen lépdelt el a játszótérig, ahol 
a barátja, Lever a pocsolyák között bohóckodott 
a zuhogó esőben.

– Helló, Balex! – kiáltotta Lever.
Alex beceneve Balex lett, és ez ellen nemigen 

volt mit tenni, ő már megbékélt vele.
– Mutassak valami undit? – kérdezte Lever. 

A csizmáját az egyik vonagló kukac fölé emelte.
– Lever, ne! – kiáltotta Alex. – Hagyd!
Lever kicsit lejjebb engedte a lábát.
– Ezek csak giliszták! Mi ütött beléd?
Alex felsóhajtott.
– Lever, azért küzdöttünk meg azok-

kal a lufipofákkal, hogy Stermontban 
senkinek ne eshessen bántódása! És ez a kis 

ESŐSEGÉLY2.
FEJEZET
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kukacokra is vonatkozik! Ha agyonnyomkodjuk 
őket, mi sem vagyunk jobbak, mint azok a ször-
nyek, akik nekünk akartak ártani!

Lever öklendezést mímelt.
– Oké – mondta végül. – Csak olyan fura 

ennyi giliszta között lenni. Olyan, mintha 
egy húsgolyó lennék a spagettiben! 

– Igazad van, Lever. – Alex szemei 
elkerekedtek. – Ez tényleg fura. Nagyon 

fura!
Elővette a füzetet a táskájából.

– A füzet! – mondta Lever. – Amúgy 
mit jelent az SRSV?
– Még nem tudom – felelte Alex. – De 

nézd! Van benne kukac is!  
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GIGAKUKAC
Egy ártalmatlannak tűnő kis 

kék kukac. ElsőrE.

élőHElyE                 A GIGAKUKAC 
vizEs járdákon és földön 
él.

visElkEdésE a gigakukac mindig 
EgyEdül jár.

TÁPLÁLÉKA
ajjaj!

            ismErEtlEn. 
valószínűlEg kisgyErEkEk.
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nyamm! a gigakukacnak olyan illata 
van, mint a karamEllás popcornnak!

ElőttE UTÁNA

vigyázat!                 A GIGAKUKAC eleINTe 
picikE lény, dE Egy busznál is 
nagyobbra nőHEt, Ha napfény éri. 
sEmmiképp sE Hagyd, Hogy nap érjE! 

gyEngE pont               a Hangos, rikácsoló 
Hangoktól Elfonnyadnak.
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– Ez csak egyet jelenthet! 
– szólt Alex. – Ezek a 

giliszták gigaku-
kacok!

– Ja… – felelt 
Lever. – Vagyis… 

nem! A füzet 
azt írja, a giga-
kukacok egye-
dül járnak. 

Az esernyő-
jével a közeli 
kukackupacra 

bökött.
–  E z e k b ő l 

meg van vagy egymillió! Szóval nem lehetnek 
gigakukacok!

– De mi van, ha téved a füzet? – kérdezte Alex. 
– Mi van, ha ezek itt mind megnőnek, és elkezde-
nek gyerekeket enni?

Lever vállat vont.
– A füzet szerint a gigakukacok kékek. Ezek 

viszont szürkésrózsaszínek!
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– Akkor kísérletezzünk kicsit! – mondta Alex 
feltartott ujjal. – A rikácsolástól össze kell asz-
niuk.

Leguggolt egy kukac mellé, nagy levegőt vett, 
és…

A kukac tekergőzött egy sort.
Lever meghúzkodta Alex könyökét.
– Gyere, Balex! Kezdődik a suli!
– Jó, oké… – adta fel Alex. – Talán Mr. Gixertől 

majd többet megtudunk ezekről a szörnyekről. 
Emlékszel, mit mondott a szülinapi zsúromon?

– Igen – felelte Lever. – Azt, hogy a lufipofák 
csak a kezdet voltak.

– De jó lenne tudni, mire gondolt! – merengett 
Alex.

GYÁÁÁ- 
ÁHHH!!!
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HUSS!, nyílt szét a baleseti osztály fotocellás 
ajtaja, Alex és Lever pedig beléptek a régi kórház-
épületbe, ami most az iskolájuknak adott otthont.

Egy égnek meredő hajú nyurga férfi állt a por-
táspultnak dőlve. Épp tornacipőt húzott a lábára.

– Mr. Gixer! – kiáltotta Alex. – Kukacszörnyek 
támadtak Stermontra!

– Bár ez nem tuti – tette hozzá Lever.
– SSSS! – csitította őket Mr. Gixer, és körbe-

nézett. – Tudom, hogy vannak itt szörnyek, de a 
kukacok…

3.
FEJEZET

EGY TÚLTERHELT  
TORNATANÁR  
TALÁNYOS TELEFONJA
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– Igen, a kukacok! 
– vágott közbe Alex. 
Leverre nézett, és szavak nél-
kül is az orra alá dörgölte, hogy 
ő megmondta előre.

– Elnézést – 
kezdte Mr. Gixer –, 
de most hirdetnem 
kell! 

A kezébe vett egy 
mikrofont.

– Mikrofonpróba – 
szólt bele, de a falon lévő han-
gosbemondó néma maradt. 
„KINT”-ről „BENT”-re állí-
totta a mikrofont. – Jó reggelt, 
diákok! – mondta remegő 
hangon. – Mivel nagyon esős 
és hát… ööö… kukacos 
ma odakint az idő, a 
tornaórák terem-
ben lesznek meg-
tartva.

EGY TÚLTERHELT  
TORNATANÁR  
TALÁNYOS TELEFONJA

B E N T K I N T
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– No de akkor Mr. Gixer – szólalt meg Alex –, mi 
legyen a gigakukacokkal? Ha nem tűnnek el, mie-
lőtt előbújna a nap…

– Fiúk – kezdte Mr. Gixer, és a nyaka köré akasz-
tott egy sípot. – Majd tornaórán megbeszéljük. 
Nekem most már…

– Juj! – riadt meg Mr. Gixer. Felvette a telefont. 
– Itt a Stermonti Általános, a Stermonti Közkór-
ház elköltözött. Miben segíthetek?

Alex suttogva fordult Leverhez:
– Tornaórán? Azt hittem, Mr. Gixer a gazdasá-

gis!
– Az is – felelte Lever. – Meg mellette tesitanár, 

védőbácsi és buszsofőr is. A suli úgy próbál spó-
rolni, hogy… 

CCSSINGGG!
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– MI?! DEHOGY! – üvöltötte Mr. Gixer a tele-
fonba. – Magával én meg nem küzdök!

Alex Leverre sandított. Lever vállat vont.
– NEM! – Mr. Gixer kicsit lehalkította a hangját. 

– Öhm, tartaná egy percre? 
Megnyomta a VÁRAKOZTAT gombot.
– Fiúk – kezdte Mr. Gixer üveges tekintettel –, 

menjetek órára!
A telefon fölé hajolt, és folytatta a hívást.
– De ha nap éri azokat a kukacokat, Ster mont-

nak kampec! – mondta Alex. Lever a fejét csó-
válva a lift felé kezdte ráncigálni Alexet.

Odakint az ég továbbra is felhős volt. Egyelőre.

CCSSINGGG!
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Alex és Lever 
besétált a föld alatti 

osztályterembe, ami 
az előtt a kórház hulla-
háza volt. Most azonban 
hideg holttestek helyett 
már csak tespedő tanu-
lók voltak benne.

– Csak nem befutottak 
a Későnérők? – mondta 
egy alacsony emberke, 
akin mindjárt három 
különböző kockás ruha-
darab volt.

4.
FEJEZET

VISSZA A 
FELADÓNAK

KUKACOK!
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– Jó reggelt, Mr. Plunkett! – köszönt Alex a taná-
rának.

Leült egy üres helyre a terem végében, egy 
kapucnis lány mellé. Egyedül ez a lány bánt vele 
kedvesen az első napján.

– Ööö, szia! – mondta Alex.
A lány épp olvasott, és úgy tűnt, nem hallotta 

meg, hogy a fiú köszönt neki.
Alex elővette a szörnykalauzát, és a gigakuka-

cos részhez lapozott. Hogy állítsam meg őket?, 
morfondírozott magában.

A kapucnis lány kicsit megmozdította a fejét.
Csak nem leskelődni akar?, aggodalmaskodott 

Alex. Gyorsan ellapozott, nehogy a lány meg-
lássa a gigakukacos oldalt.

VISSZA A 
FELADÓNAK

FÖRTELEM!
T É M A

SRSV
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koala Walla kEngu
vomba dingó

koalafül dingóorr

kEnguru 
Erszény

Wallaby
farok

vombat 
karom

élőHElyE            mEglapul a csap alatt 
(nEm érdEkli, féltEkE). mEglapul a 
kanapéban (nEm érdEkli,  
féltEkE). fő lakHElyE  
pEdiglEn a déli… féltEkE.
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koala Walla kEngu
vomba dingó

dingóorr

visElkEdésE

TÁPLÁLÉKA

vigyázat! 

sutty! a vécébEn az óramutató járásával EllEntétEs 
irányban folyik lE a víz, Ha kWkvd van a közElbEn!

          bumEráng alakú étElEk: 
banán, croissant,  
dísztök stb.

               a koala Walla kEngu vomba
dingók szErEtnEk az EmbErHEz bújni.

                  Ez csapda! amint Hozzá
érsz Egy koala Walla kEngu vomba dingó
Hoz, Előbújik Egy kWkvdcsEmEtE az 
Erszényéből, és orrba mar. a csEmEtE 
Harapásától azonnal ausztrállá változol.

Hamm!
Hali adjistEn!
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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! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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Alex becsukta a füzetet. Kár, hogy nem pihe-puha 
koalakenguizébizék támadtak ránk!, gondolta. Sok-
kal jobbnak hangoznak, mint a gigakukacok!

– Gyerekek! – kezdte Mr. Plunkett. – A mai órán 
a kukacokról fogunk beszélni.

A kapucnis lány kinyitotta a tankönyvét.
Alex leírt pár sort egy papírfecnire, összehaj-

totta, és a lánynak adta.
– Add tovább Levernek! – suttogta.
A lány bólintott, és továbbadta a levelet. Végül 

aztán addig járt oda-vissza közöttük a lap, hogy a 
beszélgetésük megtöltötte az egész oldalt.

Meg kell állítanunk ezeket a kukac
szörnyeket, mielőtt eloszolnak a felhők! 
– alex

DE HÁT AZOK NEM IS SZÖRNYEK!  

– LEVER

De mi van, ha mégis? rikácsoló hangot 
kell proDukálnom, hogy a kukacok 
összetöppeDjenek! menni fog, De kell hozzá 
mr. gixer segítsége! méghozzá most 
rögtön! – alex
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