A csínyek mesterei

E KÖN Y V TU L AJ DONOSA:

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 !

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

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!

R ACH EL R EN ÉE R USSELL
további művei:
Egy Zizi naplója 1. Mesék nem valami mesés életemről
Egy Zizi naplója 2. Buli van! – Egy nem-túl-népszerű bulikirálynő meséi
Egy Zizi naplója 3. Popsztár – Egy nem túl tehetséges popsztár meséi
Egy Zizi naplója 4. Jéghercegnő – Egy nem-túl-tehetséges Jéghercegnő meséi
Egy Zizi naplója 5. Szívzűrök – Egy nem túl eszes okoska meséi
Egy Zizi naplója 6. Bálkirálynő – Egy nem túl boldog randiguru meséi
Egy Zizi naplója 7. Tévésztár – Egy nem túl lelkes celebecske meséi
Egy Zizi naplója 8. Hercegnő – Mesék a cseppet sem mesés Meseországból
Egy Zizi naplója 9. Szerepcsere – Egy nem túl Zizi drámakirálynő meséi
Egy Zizi naplója 10. Kutyapesztra – Egy nem túl tökéletes kutyacsősz meséi
Egy Zizi naplója 11. Cserediák – Egy nem túl barátságos ellenfél meséi
Egy Zizi naplója 12. Szívbaj – Egy nem túl titkos szerelmi háromszög meséje
Egy Zizi naplója 13. Születésnap – Egy nem túl unalmas hónap meséje
Egy puding naplója 1. A szekrény hőse
Egy puding naplója 2. Sulibajok
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Arron Turnernek,
aki születésétől kezdve Pókember-mániás,
egy igazi könyvmoly, képregénygyűjtő,
könyvértékelő és egy igazán tehetséges youtuber.
TE egy valódi HŐS vagy! Legyél mindig
ilyen leleményes, bátor és NAGYSZERŰ!

1. A VÉGZET SZEMÉTTÁROLÓJÁBAN
Tudtam, hogy a felső tagozat nehéz lesz, de arra még
én sem számítottam, hogy egy szeméttárolóban leszek
ÉLVE ELTEMETVE a napok során felgyülemlett, ROTHADÓ
undormány alatt. Mindezt egy JÉGHERCEGNŐ-jelmezben
és egy MOTOROS BAKANCSBAN.
Jó, mi? Ne is mondj semmit…
A szuperhős életem valahogy nagyon BŰZLIK!
Oké, az orrfacsaró BŰZ, amit érzek, valójában a kuka,
nem az életem. De AKKOR IS…!
Már csak egy dolog van, ami még annál is MEGALÁZÓBB, hogy
egy GUSZTUSTALAN szeméttárolóban ragadtam az ÉJSZAKA
KÖZEPÉN. Mégpedig, hogy ERIN MADISONNAL ragadtam a
szeméttárolóban. A legcsinosabb legokosabb számítógépes
zseni az EGÉSZ suliban. És… NEM! NEM zúgtam bele!
Most már bármelyik percben LETARTÓZTATHAT minket a
rendőrség, és már visznek is a dutyiba engedély nélküli behatolásért, rongálásért és számos más BŰNCSELEKMÉNYÉRT!
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JÓ ÉG, MAX!
SZIRÉNÁZNAK!

LE KELL
LÉPNÜNK!

HH

SZEMÉTTÁROLÓ

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ

ÜRÍTÉS:
HÉTFŐ 10:00
PÉNTEK 14:00

VÉGRE! Itt a lehetőség, hogy IGAZI szuperhős legyek,
és megmentsem Erint kihúzzam magunkat a bajból,
mielőtt még túl késő…
Ha ez a kedvenc képregényemben történne, valami
ilyesmi lenne:
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Rendíthetetlen hősünk és szíve választottja hű
szárnysegédje egy halom rothadó húsmaradvány,
bűzölgő tornazoknik, az iskolai gyengélkedőből
kiszortírozott, hányásfoltos matrac, és ki tudja még,
milyen FÖRMEDVÉNYEK között tengődött. A helyzet
reménytelennek tűnt.
Négy téglafal zárta el a menekülésük útját, és egyre
több rendőr érkezett a helyszínre.
Vajon VÉGZETESSÉ válik vakmerő vállalkozásuk?
Vagy képesek lesznek kijutni e kőfalakkal körbezárt,
katasztrofális KUKA kelepcéjéből?
A szuperagyukat és hátborzongató
szuperkreativitásukat latba vetve vajon sikerül
nekik megépíteni két antigravitációs energiasugarat a
kukában talált szemét újrahasznosításával?
Olvass tovább, hogy megtudd, a Csínyek mesterei
elkerülik-e eme elébük magasodó, kolosszális
katasztrófát, hogy aztán két fénylő rakétaként
szelhessék át az éjjeli eget!
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ERIN ÉS ÉN AZ ENERGIASUGÁRBAN
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A suli
Az undorító
szeméttároló

A SZABADSÁG FELÉ!
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MARHA JÓ, MI?
Na! Ez akár meg is történhet!

HÁT
NEM!

A szuperhősöket elnézve RÉM KÖNNYŰNEK tűnhet
kimászni az ehhez hasonló LEHETETLEN szitukból.
De legyünk őszinték, srácok! Nekem nincsenek
szuperképességeim.
És valahogyan mégis sikerült csapdába csalnom a
három PROFI bűnözőt, akik a suli iszonyat drága, új
számítógépeit akarták ellopni.
14

Oké, lehet, hogy nem voltak profik…
Talán inkább a PANCSER szó illene rájuk. A három
bűnöző összesített IQ-ja egy piros zsírkrétáéval
lehet egyenértékű, de akkor is! Aljas, könyörtelen és
veszélyes alakok voltak!
Aznap este Erin és én hadat üzentünk nekik.
Olyan volt, mint egy IGAZI videójátékos csata, csak
éppen TÍZSZER IJESZTŐBB! Nálam volt Erin telefonja,
ő pedig otthonról szállt be a „játékba”, és segített
csapdákat állítani a suliban. Órákba tellett, de végül
egytől egyig legyűrtük őket.
Túljártunk az eszükön, és csapdába csaltuk ezeket a
GAZEMBEREKET, aztán otthagytuk őket a rendőröknek.
Ezek a balfácánok már soha többé nem
garázdálkodhatnak szabadon!
Nem hiszel nekem?
Itt a bizonyíték!...
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BÖHÖM

TUCKER
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RALPH
Az egyetlen gondunk az, hogy hacsak ki nem találjuk, hogyan jussunk ki ebből a HÜLYE KUKÁBÓL,
akkor mi sem garázdálkodhatunk többet!!

DE TÉNYLEG!
Teljesen az

ÉN hibám, hogy Erin is pácban van!

De legalább már nem szirénáznak…
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Mondjuk ennek az az oka, hogy közben megérkezett
a RENDŐRSÉG, és éppen a téglafal mögötti parkolóban
gyülekeznek.
Mindketten TOTÁL KI VAGYUNK AKADVA!
Nem akarok neked hazudni. Nem áll valami jól a
szénánk…
Ezért dokumentálom az eseményeket a

naplómban.

Ha a rendőrség tényleg rám talál, akkor biztosan a
sitten végzem
1. engedély nélküli behatolásért.
2. műanyag fóliával elkövetett tettlegességért.
3. kosárlabdapalánkkal történő súlyos testi sértésért.
4. egy kígyó veszélyes fegyverként való
felhasználásáért.
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És végül, de nem utolsósorban, a legkomolyabb és
legszörnyűségesebb vétség…
5. förtelmes divatbűnözésért (említettem már, hogy
egy Jéghercegnő/szuperhős jelmez van rajtam?).
Remélhetőleg valaki megtalálja majd a naplómat ennek
a bűzölgő kukának a mélyén…
Akkor az egész világ megtudja az igazságot a
REJTÉLYES eltűnésemről és arról, hogy miért nem
tértem vissza SOHA a Délidombi suliba.
Ha a saját életemet nem is, de Erinét meg fogom
menteni!
És talán még a

TIÉDET IS!
Na, nem akarok én túl DRÁMAI lenni, de mire ezt te
olvasod, én már valószínűleg egy CELLÁBAN fogok
SENYVEDNI, és éppen a szökésemet tervezgetem!...
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SZIA, MAX! ELKÉSZÜLT AZ
A KÜLÖNLEGES TORTA, AMIT KÉRTÉL!

ERIN, AMINT HOZ NEKEM EGY ÍNYCSIKLANDOZÓ,
KALAPÁCSOKIS ÉS FŰRÉSZ-RESZELÉKES TORTÁT!
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De ne érts félre!
Nem adtam fel… legalábbis MÉG nem!

BOCS,
de Max Crumbly nem adja fel ilyen könnyen!

VIGYÁZAT!

Elképzelhető, hogy ez a napló is LEZÁRATLANUL végződik,
mint az előző kettő!
Ha ettől te csak kiborulsz, talán jobb, ha még most
abbahagyod az olvasást!
Megkérheted a szüleidet, hogy inkább olvassanak neked
egy kis esti mesét valami cuki kölyöknyusziról.
Ha tovább olvasol, akkor kösd fel a gatyát, és készülj
fel egy újabb, idegőrlően izgalmas kalandra!
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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!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Na, és akkor, srácok…

CSAPJUNK IS BELE!
ISMERŐS A SZITU?
Hé, pánikra semmi ok!

MINDENT MEGOLDOK!

