


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!
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1. hőSből ÚJra lÚZEr

tudtam, hogy nem lesz könnyű felsősnek lenni, 
de sosem gondoltam volna, hogy holtan végzem a 
számítógépteremben, SZuPErhőSnEK öltöZvE, ráadásul 
négy pizzaszelettel a FEnEKEMEn!

a reggelem egész normálisan kezdődött.

FOG
Kré
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xEM

  dEZ
OdOr!



10

hé, nEM vagyok hülye! tudtaM, hogy nem vagyok 
szuperhős típus! de ez nem tartott vissza attól, hogy a 
tükörbe bámulva álmodozzak...

...aznap egy olyan átlagos gyerek, mint én, megváltoz-
tathatta volna a világot!

FOG
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Ja, persze! nagyon vicces! az én helyzetem rEMénytElEn! 
Soha nem tudnám megváltoztatni a világot...

ám akkor egy remek ötletem támadt! talán, csak talán 
MEGváltOZtathatnáM a SráCOt a tükörben! hOGyan?...

FOG
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az anatómiatudásommal és a csodás rajztehetsé-
gemmel...

éS EGy EGéSZ tubuS FOGKréMMEl!!

      a
xEM

  dEZ
OdOr!
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hmm, igazad van. lehet, hogy kicsit ... Fura vaGyOK!!

de ez nEM baj! a legtöbb híres szuperhős és gonosz-
tevő is kicsit különc. én egy rejtett lehetőségként 
tekintek a furaságomra.

valószínűleg azon gondolkodsz, hOGy sikerült 
ekkora FElFOrduláSt csinálnom (a suliban, nEM a 
fürdőszobámban).

Minden akkor kezdődött, amikor tüske vendel tuskó 
vandál belegyömöszölt a SZEKrényEMbE. ÓráKIG oda-
bent szenvedtem!

őszinte leszek! teljesen bEParáZtaM!

de ne cikizz!

Egyedül voltam. a sötét és ijesztő iskolaépületben. 
a szekrényembe zárva.

akár egy egész hOSSZÚ hétvéGérE!

őszintén szólva, öregem, tE is beparáztál volna!
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akárhogyan is, egy örökkévalóságnak tűnő 
idő után kiszabadultam a szellőzőrendszeren 
keresztül.

de miközben a számítógépterem felett másztam, 
észrevettem három rablót, akik épp a vadiúj 
számítógépeket akarták ellopni. ESZMélEtlEn 
vOlt!

azon kezdtem el gondolkodni, hogy akkora lÚZEr 
vagyok, hogy az osztálytársaim OKádéKnaK hívnak, 
mert egyszer lehánytam vandál cipőjét tesin.

bocsi, ha te meglátnád azokat a gennyes PattanáSOKat 
az arcán, te is elhánytad volna magad!

na mindegy. véGrE volt egy esélyem arra, hogy 
MEGváltOZtathaSSaM a szánalmas életemet. 
hOGy?!

Úgy, hogy megállítom a rablókat, és ezáltal megmentem 
a suli számítógépeit mindezt úgy, hogy közben 
lenyűgözöm Erint, a számítógépes klub elnökét.
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de nehogy FélrEértSd! nem mintha szerelmes lennék 
belé, vagy ilyesmi! alig ismerem a csajt!

és aztán, durr! 
a népszerűségem az EGEKbE SZállna! Egy lÚZErből 
egy hőSSé változnék!

KIrály!!
Ez, kedves barátaim, a FurCSa, de IGaZ 
története annak, hogy hogyan küzdöttem meg a 
GOnOSZSáGGal és az IGaZSáGtalanSáGGal a Sötét 
éS vESZélyES délidombi suliban.

leír tam minden részletet a naplómban, az EGy 
PudInG naPlÓJában, amit magamnál tartok, 
bárhová is megyek. tehát kezdjük ott, ahol 
abbahagytam...

épp túljártam azoknak a rablóknak az eszén, és 
rakétaként SuhantaM át az iskola folyosóin, hogy 
továbbadjam az infót Erinnek!... 
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én MInt MEréSZ Max, ahOGy SuhanOK 
a FOlyOSÓKOn KErESZtül!!

én
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ErIn, a SZuPErhőS, a lEGESlEGJObb 
barátOM

Oké, bevallom, lehet, hogy egy kicsit túloztam. 
valÓJában ez történt...

ErIn
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véGEd
van,

öCSKöS!

Grrrr!nEKEd 
annyI!



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/rachel-renee-russell-egy-puding-naploja-2-a-szekreny-hose-visszater-7989?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/rachel-renee-russell-egy-puding-naploja-2-a-szekreny-hose-visszater-7989?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/rachel-renee-russell-egy-puding-naploja-2-a-szekreny-hose-visszater-7989?ap_id=KMR


Ez volt a...

lEGrOSSZabb. 
naP. 
EGéSZ élEtEMbEn!!
 




