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Min den jog fenn tart va, be le ért ve a sok szo ro sí tás, 
a mű bő ví tett, illetve rö vi dí tett ki adá sá nak jo gát is.
 A ki adó írás be li en ge dé lye nélkül sem a 
tel jes mű, sem an nak ré sze sem mi lyen 
for má ban — akár elektro ni ku san vagy 
me cha ni ku san, be le ért ve a fény má so lást 
és bármi lyen adat tá ro lást — 
nem sok szo ro sít ha tó.
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1.
FEJEZET

KA-BLA
MM!
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A RAKODÁS 
SZÓRAKOZÁS

     A  hatvan emelet magas 
    láplakó lény ledönt még egy 
felhőkarcolót!

   – Rémisztő egy szörnyeteg, mi, 
   Al? – kérdezte Alex apukája.
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Alex Bopp ásított egyet.
– Nem rossz képregény, de azért a Lápibakot 

nem nevezném „rémisztő” szörnynek!
– Te meg miről beszélsz?! – vágott vissza az 

apukája. – De hát hét szeme van! És villámot fúj!
– Bocsi, apu – kezdte Alex –, de a 

Lápibak tök buta. Megbotlik egy 
tekegolyóban, és belezuhan egy 
vulkánba, ENNYI, kész vége. Egy 

igazi szörny ennél rafi nál-
tabb lenne.

– Ó,  Al! – neve-
tett Alexander apu-

kája. – Te túl komo-
lyan veszed ezeket a 

szörnyes meséket!
Alex tényleg nem 

vette félvállról a szörnyeket, főleg mióta Ster-
montba költözött. A város ugyanis dugig volt 
velük. Igazi, rémisztő szörnyetegekkel, nem pedig 
ilyen Lápibakfélékkel.

– Jól van, na, menj csak ki játszani! – mondta az 
apukája.
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– Köszi, apu! – kiáltotta Alex, 
és már rohant is ki az ajtón, egyenesen 

be az erdőbe. Egy ösvényen szaladt, amíg egy 
régi vasúti kocsihoz nem ért. Ez volt a Szuper-
titkos Rém- és Szörnyelhárító Védegylet, vagyis 
az SRSV főhadiszállása. Az SRSV egy csapat kis-
gyereket jelent, akik szörnyekkel harcolnak. Az 
eredeti egylet évekkel ezelőtt megszűnt, de Alex 
új csapatot szervezett, miután meggyűlt a baja 
néhány szörnnyel.

Alex bemászott a vagonba, ami tele volt lim-
lomokkal. Halomban álltak a papírok, dobozok, 
elemlámpák, korcsolyák, és hevert ott egy sza-
xofon, egy kalitka, egy földgömb, egy sajtreszelő 
meg egy kosárnyi pingponglabda is. Egy szó, mint 
száz, volt ott minden, ami a szörnyvadászathoz 
kellhet.
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A rumli közepén pedig ott ült Lever és Nikki, az 
SRSV másik két tagja.

– Bocs, hogy késtem – kezdte Alex. – Hogy 
halad a pakolás?

– Szuperül! – felelte Nikki. – Én a holmikat 
szortíroztam.

– Én meg lerajzoltam, milyen király volt, ami-
kor eltángáltam a lufi pofákat a szökőszülinapo-
don! – mondta Lever. – És nézd, ezen a rajzon 
meg a szúrénával vívok!
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NE LÉGY SENKI EBÉDJE!

– Jesszus! – fortyant fel Nikki, és megdobta 
Levert egy pingponglabdával. – Nem egyedül 
győzted ám le azokat a szörnyeket!

– Jól van – mondta Lever. – Odarajzollak téged 
is. Meg Balexet.

A Balex Alex beceneve volt. Már szinte egyálta-
lán nem is zavarta.

– Ja, és ezt nézd meg! – kiáltott fel Lever, és oda-
dobott egy félkör alakú fehér izét Alexnek. Vala-
minek a fogsora volt az. 
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És a fogak hegyesek 
voltak.

Nikki szeme elkere-
kedett.

Alex jól szemügyre 
vette a fogsort.

– Azok aztán pen-
geélesek! – füttyen-

tett Lever. – Ez egy szuper-
borzadályos szörny állkapcsa lehetett!

– Borzadályos? – húzta vissza a nyakát a kapuc-
nis felsőjébe Nikki.

– Ezt a szörnyet én ismerem! – csettintett Alex. 
Kicipzárazta a hátizsákját, és elővette belőle az 
SRSV hivatalos jegyzetfüzetét. Aznap találta, 
amikor Stermontba költözött, és azóta nem ment 
sehová nélküle. Most elkezdte végigpörgetni a 
szörnyekkel telerajzolt lapokat.

– Láttam én itt egy nagy fogú lényt…
– NEM! – kiáltott fel Nikki, és egy gyors mozdu-

lattal kitépett pár lapot Alex füzetéből.
Utána pedig fogta magát, és egy szó nélkül ki-

rohant a vagonból.
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Alex becsukta a füzetet.
– Hát belé meg mi ütött?! – kérdezte.
Lever vállat vont.
– Al! – szólalt meg egy hang a távolban.
– Mennem kell – mondta Alex. – Apuval elme-

gyünk ruhát venni.
– Ja tényleg, holnap osztályfényképezés van – 

felelte Lever, és befeszítette az izmait. – Gyako-
rolnom kell a beállásomat!

Alex fejcsóválva elindult.
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2.
FEJEZET

KIVAN 
 A FENEKED!

A lex felhúzta a gatyát, és megnézte magát a 
próbafülke tükrében.

Úgy nézek ki, mint egy cirkuszi bohóc! – gondolta.
Az apukája belesett a fülke függönyén keresz-

tül, és elmosolyodott.
– Nem semmi pantalló! 
Alex felnyögött.
– Nem vehetnénk csak egy sima fekete öltönyt?
– Dehogynem, Al. Próbálj fel egyet! – felelte az 

apukája. – Én addig választok hozzá nyakkendőt.
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Alex behúzta a függönyt. 
Aztán megtorpant. Valami ugyanis megmoz-

dult a tükörben. Hideg levegőt érzett a tarkóján, 
mintha valaki elfelejtette volna becsukni a hűtőt 
a háta mögött.

– Apu? – kérdezte, miközben hátrasandított a 
válla fölött. – Te vagy az?

A függöny azonban be volt húzva.
Alex belenézett a tükörbe. 
Az orra rángatózott, a szeme dülledt volt, a baj-

sza pedig csálé. 
A bajszom? – lepődött meg Alex. Ja, nem, csak 

valami árnyékot vetett az orra alá. 
Ám az árnyék egyszer csak 

megmozdult.
Úgy tekergőzik – gondolta 

Alex –, mint egy – nagyot 
nyelt – hatalmas kígyó 
farka!

Az árnyékkígyó végig-
siklott a tükrön.
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– Jaj! – Alex hátrapenderült, és egyenesen ki-
ugrott a nadrágjából meg a próbafülkéből. Fel-
döntött egy állvánnyi övet. 

– Találtam egy nyakkendőt! – jelent meg egy-
szer csak a színen Alex apukája. 

  Meglepetten lepillantott.

Alex követte a tekintetét, és 
egy rikító sárga, rajzolt darugép 

mosolygott vissza rá lentről. 
Márk, a Markos Markoló volt az, 

aki az ő alsónadrágját díszítette – 
merthogy abban állt, a bolt kellős közepén.

Megremegett a térde.
– Én csak…
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Apukája nevetett, és elhúzta a próbafülke 
függönyét.

– Na, vedd szépen vissza a gatyádat!
Alex óvatosan visszalépett a fülkébe. Nyomát 

sem látta az árnyékkígyónak.
Egy szörnyet láttam az előbb? – tűnődött. – Vagy 

az a kígyószerűség csak egy sima árnyék volt?
Alex felöltözött, és apukája után ment az el-

adópulthoz.
– Kígyó… angolna… vagy valami féregszerűség? 

– mormogott magában, miközben a szörnyfüzet 
lapjait pörgette.
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NYÜSZÍTŐ NYŰ
HOSSZÚ, LILA, HÁROMSZEMŰ FÉREG.

ÉLŐHELYE

RUHÁSSZEKRÉNYEKBEN ÉL. 
(MEGLAPUL AZ ÖVEK ÉS 
A NYAKKENDŐK KÖZÖTT.)
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A NYÜSZÍTŐ NYŰ HANGJA OLYAN, 
MINT EGY KACSÁÉ, AMI EGY HAMIS 

SÍPOT FÚJ TELI TOROKBÓL.

TÁPLÁLÉKA

VISELKEDÉSE

MÓKUSOK. 
HA TEHETI, KETCHUPPAL.

HANGOSAN RIKOLTOZNAK, 
HA VÉRRE SZOMJAZNAK.   

VIGYÁZAT! HA EGY SZEKRÉNY KÖZELÉBEN 
JÁRSZ, SOSE TÉGY ÚGY, 
MINTHA MÓKUS LENNÉL!

KVÁÁRCS!
KVÁÁRCS!
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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 noteszt.
Lehet, hogy egy nyüszítő nyüvet láttam a pró-

bafülkében? – töprengett. – Majd holnap kikérem 
Lever és Nikki véleményét!
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