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Többet szeretnél tudni?
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„Ebben a könyvben minden van: gonosz űrlények, ostoba zombik, 
mutáns óriásvirágok. Ez a legjobb mese!” Marci

„George és Harold nagyon leleményes, nem is tudom, mit csinálna 
Alsógatyás Kapitány nélkülük.” Flóra

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 

Lapozós mozival!

Többet szeretnél tudni?

„Ebben a könyvben minden van: gonosz űrlények, ostoba zombik, 
Marci

„George és Harold nagyon leleményes, nem is tudom, mit csinálna 
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George és Harold már szinte mindenkinél 
kihúzta a gyufát az iskolában. Amikor 

a legutolsó csínytevésük miatt a suli 
házsártos konyhásnénijeinek elegük 

lett és felmondtak, Mr. Krupp furcsa 
utánpótlást szerez: három gonosz űrlényt. 

Vajon a vörös köpenyes, mindenre elszánt 
Alsógatyás Kapitány képes lesz újra megmenteni a napot? Ha 
nem, félő, hogy még a végén az idegenek lakomájává válik. 
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1. FEJEZET
GEORGE ÉS HAROLD

Íme George Beard és Harold Hutchins. George 
a bal oldalon lévő nyakkendős, tüskehajú fi ú. 
Harold jobb oldalt áll, pólóban, a frizurája 
rendetlen. Mostantól tartsátok ezt észben!
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Ha néhány szóval szeretné leírni az 
ember George-ot és Haroldot, akkor talán 
ezek a szavak jutnak eszébe: jó, csintalan, 
találékony, céltudatos és alapos.

Kérdezzétek csak az igazgatójukat, 
Mr. Kruppot! Ő bizonyára azt fogja 
mondani, hogy George és Harold JÓ 
a CSINTALANkodásban és TALÁLÉKONYan és 
CÉLTUDATOSan szoktak mindenkit ALAPOSan 
kihozni a béketűrésből!



De ne higgyetek neki!
George és Harold valójában nagyon kedves 

és jószívű fi úk. Az egyetlen problémájuk 
az, hogy negyedikesek. Márpedig George és 
Harold iskolájában a negyedikesektől elvárják, 
hogy napi hét órán keresztül csendben 
üljenek és fi gyeljenek!

George-nak és Haroldnak ez bizony nem 
megy túl jól.



Az egyetlen dolog, ami George-nak és 
Haroldnak jól megy, a bolondozás. Sajnos 
a bolondságaik miatt George és Harold időről 
időre bajba kerülnek. Időnként NAGY bajba 
kerülnek. Egyszer pedig AKKORA BAJBA 
kerültek, hogy a baj folyományaként kis 
híján az egész Földet elpusztította egy óriás 
zombisereg!

Mielőtt azonban elmesélném nektek azt a 
történetet, ezt a történetet kell elmesélnem…



2. FEJEZET
A GONOSZ ŰRLÉNYEK

Egy sötét, tiszta éjszakán az ohiói Piquában 
egy lángcsóvás tárgyat láttak átsuhanni 
a csendes éjszakai égbolton.

Egy-két másodpercre élénk fénnyel 
felragyogott, majd pontosan a Jerome Horwitz 
Általános Iskola felett hunyt ki. Nem törődött 
vele senki.
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Másnap minden teljesen normálisnak tűnt. 
Nem vett észre az iskolában senki semmilyen 
különbséget. Senki nem szentelt figyelmet 
a tetőnek. És persze senki nem nézett fel, 
ezt kérdezve: „Hé, mit keres az a nagy 
űrhajószerűség a tetőn?”

Ha megteszik, talán soha nem került volna 
sor a szörnyű megpróbáltatásokra, ti pedig 
most nem olvasnátok ezt. De nem tették meg, 
a megpróbáltatásokra pedig sor került, és 
tessék, máris helyben vagyunk.
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Ahogy mindannyian jól láthatjuk, egy 
űrhajó volt az épület tetején. Az űrhajó 
belsejében pedig ott volt a három 
leggonoszabb, legszörnyűségesebb, 
legkegyetlenebb űrhajós, akik valaha is egy 
apró, középnyugati általános iskola tetejére 
tették a lábukat.

Zorx, Klax és Jennifer volt a nevük. Hogy mi 
volt a céljuk? Megszerezni az uralmat a Föld 
felett.



– Először is – jelentette ki Zorx –, meg kell 
találnunk a módját, hogy beszivárogjunk az 
iskolába.

– Utána – mondta Klax – az összes gyereket 
hatalmas, erős, gonosz zombistréberré 
változtatjuk.

– Végül – kiáltott fel Jennifer – arra 
használjuk őket, hogy uralmunk alá hajtsuk 
a világot! – Zorx és Klax harsányan kacagott.

– Hallgassatok, bolondok! – mordult rájuk 
Jennifer. – Ahhoz, hogy a tervünk beváljon, 
várnunk kell, amíg megfelelő alkalom adódik 
a támadáshoz. Addig is minden lépésüket 
kifigyeljük a trinokloszkópunkon!
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3. FEJEZET
MÓKA KÖRNYEZETISMERET- 

ÓRÁN

Ugyanaznap kora délelőtt George és Harold 
a 10:15-ös környezetismeret-órájukon ültek, 
és idétlen hangokat adtak ki.

– Miauuuuuu! – nyivákolt George halkan, 
az ajka mozdítása nélkül.

– Grrr-rrr-rrr! – morgott Harold anélkül, 
hogy a száját kinyitotta volna.

– Már megint! – kiáltott fel a környezet-
ismeret-tanár, Mr. Fyde. – Tisztán hallottam, 
hogy van idebent egy macska és egy kutya!

– Mi nem hallottunk semmit – mondták 
a gyerekek, és próbálták megállni nevetés 
nélkül.
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– Bi-biztosan már megint hallucinálok – 
nyugtalankodott Mr. Fyde.

– Talán el kellene mennie orvoshoz – 
jegyezte meg George aggodalmasan.

– Nem lehet – mondta Mr. Fyde. – A mai 
napon esedékes a nagy vulkánkísérlet.

Az összes gyerek felnyögött. Mr. Fyde 
tudományos kísérletei általában a legnagyobb 
ostobaságok voltak a földkerekségen. Szinte 
sosem sikerültek, és mindig unalmasak voltak. 

A mai kísérlet azonban más volt. Mr. 
Fyde behozott egy jókora vulkánt, amelyet 
papírmaséból fabrikált. Megtöltötte a vulkánt 
egy doboz közönséges szódabikarbónával.
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– A szódabikarbónát nátrium-hidrogén-
karbonátnak is nevezik – magyarázta Mr. Fyde.

– Miauuuuuuu!
– Ööö… – szólalt meg Mr. Fyde. – Nem 

hallotta valamelyikőtök az előbb, gyerekek… 
ööö… hm… semmi.

Mr. Fyde felbontott egy palack 
áttetsző folyadékot. – Most fi gyeljétek 
meg, mi történik, amikor ecetet öntök 
a szódabikarbónára! – mondta.

Miauuuu!
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A gyerekek figyelték, ahogy az apró vulkán 
morajlani kezd. Kisvártatva jókora adag 
habos trutyi fröccsent ki a tetején. A trutyi 
az asztalra ömlött, onnan pedig lecsorgott 
a padlóra, hatalmas koszt csinálva.

– Hoppá! – mondta Mr. Fyde. – Azt hiszem, 
túl sok szódabikarbónát használtam.
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George és Harold ámultak és bámultak.
– Hogyan tetszett ezt csinálni? – kérdezte 

Harold. 
– Hát – felelte Mr. Fyde –, az ecet reakcióba 

lép a szódabikarbónával, és szén-dioxid gáz 
szabadul fel…

– Miiiauuuuuuu!
– Ööö… ööö – hallgatott el Mr. Fyde. – 

Ööö, bo-bocsássatok meg, gyerekek! El kell 
mennem az orvoshoz.
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Mr. Fyde belebújt a kabátjába, és kisietett 
az ajtón. George és Harold felkeltek, és nagy 
érdeklődéssel tanulmányozták a trutymós 
vulkánkísérletet.

– Azt gondolod, amit én gondolok? 
– kérdezte George.

– Úgy gondolom, hogy azt gondolom, amit 
te gondolsz – felelte Harold.
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4. FEJEZET
A TERV

Iskola után a két fiú futásnak eredt, és 
meg sem állt George-ék házáig. Ott rögtön 
munkához láttak.
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Leültek, és elkezdtek kamu tortareceptet 
alkotni.

– Írjunk egyszerűen egy doboz szóda-
bikarbónát és egy üveg ecetet ehhez 
a recepthez! – mondta George. – És bárki 
készít is ilyen tortát, nagy meglepetésben lesz 
része!

– Írjunk a recepthez két doboz szóda-
bikarbónát és két üveg ecetet! – mondta 
Harold. – Így még nagyobb lesz a meglepetés!

– Jó ötlet! – nevetett George.
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