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karl, a király

E
gy szupertitkos társaság felkéri az elképesztő-
en furcsa Karlt, hogy legyen a vezetőjük. Ám 

a barátai, Nick és Molly tudják, hogy meg kell ál-
lítaniuk, mielőtt még bolondot csinál magából és 
az iskolából (kötelező tofukrokett és céklalé min-
denkinek? Na, azt már nem, köszi!). Szerencsére 
Nicknek tökéletes terve van, hogy megmentse a 
helyzetet… vagy mégsem?

 Terv a fejemben

„Nick Greg Heffley-hez  
(Egy Ropi naplója) és Profi Nokihoz 

méltó módon manőverezik az 
általános iskolai aknamezőn.” 

– Kirkus Reviews –

CSAPATCSAPATCSELES CSELES A                                      -ro’l  ií’rta’k:

trollcsapda nincs kegyelem
„Szórakoztató és vicces,  

kemény mondanivalóval.” 
– Neil Gaiman, a New York Times 

sikerszerző és  
Newbery-díjas író

Terv a fejemen kI'vUl

”Ennek a sorozatnak köszönhetó́ ,  
hogy az olvasni nem szeretó́  11 éves fiam rákapott a könyvekre!!!”  

- Jamie, www.amazon.com -
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1. fejezet

ez hülyeség – hallottam Mollyt a fülesemben. – 
Robokalmároknak kellene hívni őket.

– Kalmárobot a nevük! – válaszoltam. – Mivel 
így hívják őket a NanoNerd 83. számában, Az idő 

nem vár kalmárra című részben. Na, akkor most 
akarsz játszani, vagy sem?

– Ki akarom deríteni, hogy miben mesterkedik 
Karl, de ő épp szunyál, úgyhogy ez épp csak egy 
hangyányit kevésbé unalmas. Akkor egyszerűen 
csak szétrobbantjuk a Robokalmárokat?

Nem! Állítsd 
a NaNoNÁtorodat 
Nyugira! Ha kiNyírod 
őket, csak 
osztódNi fogNak.

Nyugi? 
miNdeNki ezt 
moNdja. ÉN jobb 
szeretem a 
lazuljt.

galaxis 
flotta 
kadÉt 
sapka.*

*alsóNadrÁg
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A NanoNerd: Kalmárokalipszis egy egyszerű 
online játék. Ki kell nyírni a kalmárobotokat, 
mielőtt még ők nyírnak ki téged. Egyszerű. 
A világ minden részéről vannak játékostársaim. 

És persze Molly is.

– Mondtam, hogy ez egy hülye játék – szólalt 
meg Molly.

Molly a barátom. Vagy valami olyasmi. Mollyval 
és Karllal tagjai vagyunk az Emily Dickinson 
Általános Iskola Biztonsági Szolgálatának. 
Találóbb néven az Ijesztő Szolgálatnak.

a piros vagy a zöld 
gomb a „lazulj”?

Ijesztően 

magas

Ijesztően 

fura

sóHaj.

Ijesztően 

alacsony
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Az iskolapszichológusunk, dr. Daniels szervezett 
be bennünket a Biztonsági Szolgálatba, mert 
szerinte allergiásak vagyunk a társainkra, és be 
kell illeszkednünk. Először bénának tartottuk 
az ötletet. Hatodikosokat kellett megóvnunk a 
folyosói ivókútba fulladástól, meg ilyenek.

De aztán javult a helyzet. Segítettünk pár 
gyereknek, és mondhatni, hősökké váltunk néhány 
hétre. Mostanra meg már egész király lett. Na jó, 

vÁrj!

HoppÁ.
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annyira azért nem király. Oké, még mindig elég 
béna. De legalább lóghatunk az órákról.

Na, meg ott vannak még a 
nasik is.

Karl sapkájában van 
egy bébiőr, ami egy titkos 
weboldalra közvetíti az 
eseményeket. Sapkamerának 
hívjuk. A Biztonsági 
Szolgálat egyik titkos küldetésén viselte először, 
de most már állandóan hordja. Így tudtuk meg, 
hogy Karlt meghívták az MLIK-be.

Az MLIK-et korábban Emilyként emlegettük 
(a két szó ugyanúgy hangzik). Emily egy kitalált 
személy, akinek mindenféle rejtélyeket írtak a 
számlájára az Emily Dickinson Általános Iskola 
tanulói.

Olyan, mintha Emily Dickinson szelleme lenne, 
vagy ilyesmi. Pedig nem az.

sütöttem 
kosÁrkÁkat!

kI döntI el, hogy a sulI 
8:15-kor kezdődjön 
12:30 Helyett?

ki teszi az egyetleN 
ufókról szóló köNyvtÁri 
könyvet a legfelső 
polcra a döglött 
molylepkÉk És egy 
1993-ból itt Hagyott 
romlott 
gyümölcssaláta 
mellÉ?

zombik

uHH!

ki talÁlta fel a 
vajbabot?

emily?
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Emily akkor vált valósággá, amikor MLIK lett 
belőle. Vagyis a név Karl meghívóján. Ekkor 
jöttünk rá, hogy az MLIK nem más, mint Emily, 
és hogy akárki is legyen, titokban valószínűleg 
támogatja a Biztonsági Szolgálatot.

Mint például, amikor segítettem a (mára 
leszerelt) troll Roynak 
visszaszerezni a 
plüssmalacát, miután 
az MLIK kiengedett egy 
Willy nevű házi pitont, 
ami pánikot keltett a 
tudományos kiállításon.

Olyan őrült dolgokat 
művelt az MLIK, hogy már úgy tűnt, ő irányítja 
az egész iskolát. És most pedig Karlt akarja. De 
komolyan, Karlt? Bele se akarok gondolni, hogy 
miket fog művelni, ha tagja lesz az egész iskolát 
irányító csoportnak.

sütöttem 
kosÁrkÁkat!

Napi
Karl-

Ölelés

gyerünk, 
tudod, hogy 
te is akarod!
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Ez az egész meglehetősen furcsa. De Mollyval 
majd kibogozzuk. Ahogy Mamuka szokta 
mondani: „Egy bicikliző rozmár csak addig furcsa, 
míg meg nem tudod, hogy az óriáskerekű verdája 
szervizben van.”

– Megnézed, hogy Karl felébredt-e már? – kérdezte 
Molly a fülesemben.

Lecsekkoltam a 
sapkamerát.

– Ja, épp Abe Lincoln 
jelmezbe öltözteti 
Stanley-t.

– Nyilván – mondta 
Molly.

– Nick?
Megfordultam, és anyut 

láttam az ajtóban állni 
Mamukával. Odasúgtam Mollynak:

– Mennem kell.

csIng

csIng
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– Kinyújtja az összeset – mondta Mamuka. – És 
nemrég vettük!

– Azok a képregények meg videójátékok 
tehetnek róla – folytatta Mamuka. – Azt hiszi, ő 
NanoPók.

– NanoNerd! – vágtam rá. – A szerelését hívják 
NanoBotnak.

– NanoPók lép nélkül született – mondta 
Mamuka.

NÉzd meg! 
mondtam neked, 
Hogy a fejÉN 
Hordja 
az alsógatyÁjÁt.

utoljÁra 
mondom, hogy 
ez egy galaxis 
flotta kadÉt 
sapka!

a boltbaN...

feNÉkbeN 

túlsÁgosaN 

lötyögős!

vÁsÁrlók,
figyelem!

 feNÉkbeN 
túlsÁgosaN
 lötyögős!
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– Nick, ne kiabálj a mamáddal! – mondta erre 
anyu.

Mamuka anyuhoz fordult.
– Ha engem kérdezel, ez a kölyök túlpörgött a 

sok gumitól.
Anyu Mamukára szegezte a tekintetét.
– Gumitól?
Mamuka folytatta:
– Tudod, attól a halom NanoTot-tól, amit 

megeszik.
– NanoPop – javítottam ki.
– Ó, a gluténra 

gondolsz – esett le 
anyunak.

– Na, meg attól is – 
válaszolta Mamuka.

Először is, összesen 
másfél dobozzal 
eszek meg egy héten. 

gerInc! 
NaNoNerd 
gerInc 
NÉlkül 
született!

jót tesz a 
gerIncnek!

Nem tartalmaz 

teljes kIőrlésű gabonát
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Másodszor pedig semmi bajom a gluténtól. Nem 
vagyok olyan, mint Oscar Hernandez a suliból, 
aki összesen háromféle dolgot ehet.

Szerencsés fickó.
– Nick, minden rendben van? – kérdezte anyu.
– Jól vagyok! – válaszoltam.
Mamuka így szólt:
– Kezdi elérni azt a kort.
– Milyen kort? – kérdezte anyu.
– A „túl nagy vagyok már, hogy a nagyimmal 

menjek gatyát venni” kort.
– Anya, kezd felnőni. – Anyu felém fordult. – 

Na, szívem, nem bánom, ha NanoMenőt játszol, 
de a gatyádat hagyd ki belőle!

Levettem a gatyát a fejemről.
– Jó – mondtam.

sült Hús.
cukorka.
üdítő.
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– Ne feledd, ha szeretnél beszélgetni, itt vagyok 
– mondta anyu.

– Oké – válaszoltam.
– Szeretlek – mondta anyu.

 

ha már nem leszek, majd 
HiÁNyozNi fog 
Neki a gatyarÉszlegeN 
együtt eltöltött Idő.
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2. fejezet

másnap reggel iskola előtt Mollyval a folyosóról 
figyeltük Karlt.

– Nagyon kíváncsi lennék, hogy honnan 
szerzett Karl egy annyira apró Abe Lincoln- 
kalapot?

– Karlról van szó, nemde? – felelte Molly.

Molly megrázta a fejét.
– Nem hiszem el, hogy az MLIK Karlt akarja, 

de bennünket nem.
– Vagy engem legalább. Úgy értem, én 

mindenkinél korábban hittem a létezésében – 
mondtam.

Molly haragos szemeket meresztett rám.

k a r l
szekrÉNye

meNNyezeti veNtilÁtor fogselyem

tükör

csípős 

fűszer

toNHal
oNHal

cseregatya

aNyu

toNHal vÉsz 

esetÉre

Odd_Squad_Cseles_csapat3_Karl_király_VEGSO.indd   17 2018.10.04.   9:09



18

– Ez nem verseny.
– Hát persze hogy nem az. Karlt akarják!
Molly felsóhajtott.
– Végül Karl úgyis elvezet bennünket az MLIK-

hez.
– Nem tudom. Már két hete követjük. – Amikor 

nem a mosdóban van…

… vagy a sórákjainak olvas…

reggel 8:47

„– attól, hogy az emberek gügyének 
tartanak, menőbbnek érzIk magukat 
– mondta charles Wallace. – mIért 
okozzak 
csalódást 
Nekik?”

délelőtt 10:17 dÉlutÁN 1:27
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… vagy Stanley-nek tanítja a gettysburgi 
beszédet…

… vagy a Stanley által hajtott fogkeféjén12 
dolgozik az éves Iskolúzeumra, amikor is minden 
osztály mini múzeummá alakul.

– Becsöngetés előtt nézd meg majd még egyszer 
a sapkamerát – mondta Molly.

1 Abraham Lincoln elnök gettysburgi beszéde. 
2 Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us

„nyolcvanhét 
esztendővel 

ezelőtt…” 1 

„feltesszük 
a kezünket, 

HatÁr a 
csIllagos 

Ég! HatÁr a 
csIllagos 

Ég!”2

staNley kiNyit egy 
doboz sajtos 
makaróNiport (ez a 
kedvence).
cIpő leesIk, 
belendül, meglökI a 
fogaskereket.
robot Hüvelykujj 
elfordul, gombokat 
Nyom meg.
miNi vasököl robot 
püfölNi kezd.
fogmosÁs beiNdul.
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Pont akkor vettem elő a telefonomat, amikor…

Wickler tanár úr a matektanárom.
– Tudja, mi a szabály – mondta. – Iskolaidőben 

tilos mobil eszközöket használni.
– De a suli még nem is kezd…

egek, 
csak 
Nem 
egy 
mobil 
eszköz 
az a 
kezében, 
ugye?

o-ó. 
Nekem 
meNNem 
kell.

adja csak 
ide! majd a 
Nap vÉgÉN 
visszakapja.
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3. fejezet

mateknindzsa vagyok. Egyik másodpercben 
felmerül egy megoldásra váró feladat. 
A következő másodpercben pedig…

… megvan a megoldás.
Régen nem voltam jó matekból, de aztán egy 

nap minden a helyére kattant, és megláttam a 
végeredményeket… méghozzá levezetés nélkül. 
Nem azért, mert rejtegettem a számításaimat, 
hanem mert nem volt mit megmutatni.

Furcsa, de mindig megvan a helyes végeredmény. 
És valahogy még a többi gyereknek is tudok 

segíteni, hogy eljussanak odáig. Ez ellen persze 
senkinek sem volt ellenvetése. Kivéve Wickler tanár 
urat, a suli legrosszabb tanárát.
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Elég kevés igazán rossz tanár van az Emily 
Dickinson Általános Iskolában.

De Wickler messze a legrosszabb.

– X egyenlő kettő – mondtam anélkül, hogy 
felálltam volna.

Wickler tanár úr megrázta a fejét.
– Ez nem a teljes megoldás, Ramsey úr.

toudy tanárnő 
magolós módszerrel 
spaNyolt taNít.

¡me gusta la süti!

buttercrumb 
tanárnő átírja a 

törtÉNelmet.

zuber edző a 
hangerő módszerrel 

tart tesiórÁt.

ne csInáljátok 
ezt! ez Nem 

vIcces!

george WashIngton? 
   ufó. 
    lIncoln? 
     roosevelt? 
     ufók. 
      NixoN? 
        ő ember volt. 
         obama? 
         ufó.

esetleg ramsey úr 
lesz olyaN szíves 
kIfáradnI a táblához, 
Hogy felvilÁgosítsoN 
beNNüNket a 
megoldÁsról. 3x + 12 = 18
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– Márpedig ez az egyetlen létező megoldás – 
válaszoltam.

A helyes megoldás soha nem elég neki. Ki 
kell menjek a táblához, és le kell vezessem a 
megoldáshoz vezető számításomat.

– És Ramsey úr ismét megtagadja tőlünk a 
munkája bemutatását – mondta Wickler tanár úr. 
– Ahogy már oly’ sokszor felhívtam rá a figyelmét, a 
matematika nem a végállomásról szól, hanem az…

Ennek aztán semmi értelme. Miért tennénk 
meg tizenhétezer fényévet a Földről az Oomzotz 
VII-re, amikor féreglyukon át is mehetünk?

– Megmutatom, 
hogy számoltam – 
mondtam, közben 
pedig felálltam, 
és a táblához 
sétáltam.

  ú t r ó l !
3x + 12 = 18

NaNoNerd* nos, félúton van 
egy Helyes kis 
felhőbolygó...

Nem 
segítesz

*kÉpregÉNy 
szuperhős**
**kÉpzeletbeli 
figura
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– Ramsey úr továbbra is merészen úszik az 
árral szemben! – mondta erre Wickler tanár úr. – 
És ezért el is nyeri méltó jutalmát!

Wickler tanár úr megírta a dr. Daniels 
irodájába szóló kilépőmet, és átnyújtotta nekem.

3x + 12 = 18

x = 2

a m
eg

old
Ás szÁmítÁs 

Nuku

akkor is 
ez a Helyes 
megoldÁs

jó utat, 
ramsey úr!
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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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4. fejezet

számtalanszor jártam már dr. Daniels 
irodájában. Hosszú út vezet oda. És minden 
egyes alkalommal csak egyre hosszabbá 
teszem.

Miközben újabb helyeket kerestem az 
időhúzáshoz, befordultam a sarkon, és Mr. 
Dupreebe botlottam.

Elmosolyodott.
– Úgy látom, itt az út vége.

kImegyek kukacoskodó tanár 

úr osztÁlyÁból.

zombI arcokat vágok a 

tükörbeN.

kiHízelgek HÁrom krokettet a 

konyhásnénIktől.

mÉrlegelem a szökÉs 
lehetőségét. rájövök, hogy 

túl rövidek a lÁbaim.

megNÉzem a „fiNgik” szót a 

NagyszótÁrbaN.

belépek, majd kIhátrálok 

a mérgező dezodorfelhő 

visszataszító szagÁtól.

miNdeNÁroN elkerülöm!

WInkler tanár 
úr terme

mosdó

ebédlő

vÉszkijÁrat
öltözők

iroda

köNyvtÁr
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