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Havas
hegycsúcsok

 A vakondok
városaSzörny-erdő

Nagy
Labirintus

VARÁZSBEREK
Cserjés-
puszta

Mogyoróliget,
a mókusok

városa

Sziklavár,
a medvék városa
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HŐSÖK 
KÓDEXE

A Bajnoktoborzó* varázsige 

arra szolgál, hogy kis, nagy vagy közepes 

veszély esetén a társaság tagjai 

Varázsberekbe szólíthassák a 

MESSZI FÖLDEK LEGYŐZHETETLEN BAJNOKÁT, 

aki arra hivatott, hogy ma, holnap, esetleg 

holnapután is megvédelmezze ezt a földet 

minden veszedelemtől!

*HÔSTIDENEKÜNKDEAZONNAL

A lehetô legnagyobb átéléssel kell mondani!
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BENJI: 
a Messzi Földek 

Legy�zhetetlen Bajnoka. 

Biztosíthatlak benneteket, 

hogy � az, és nem más!

ÉS A MESSZI FÖLDEK TÁRSASÁGA
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HUBERT: a medvevarázsló, nagy bajkever� és nagy álmodozó.

BRÜNHILDA: 
vakmer� 

(és nehéz természet�) 
mókusharcos.

HÉDI: 
az okos, 

kedves és 

határozott 

mosómedve.

OTTÓ: 

a vakond. Egy kissé 

tudálékos, de nagyon 

rokonszenves.

LILI: 
elb�völ� 

és teljesen 
kiszámíthatatlan 
tündérhercegn�.
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A LEGTÖBB GYEREK
ODAVAN A TORNA-

ÓRÁÉRT, DE KORÁNTSEM 
MINDENKI.

Benji például nagyjából annyira kedveli, mint a fogfá-

jást. Vagy azt, amikor az uszodában víz megy az or-

rába. Vagy amikor szúrós gyapjúpulcsit kell felvennie. 

Vagy, mint… szóval értitek, az az igazság, hogy utálja!

Tudom, mit akartok mondani: hisz elsô ránézésre 

látszik, hogy Benji egy világ lustája! Sajnos azonban 
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a testnevelô, Stopper tanár úr számára ez egyáltalán 

nem egyértelmû. Sôt! Azt vette a fejébe, hogy igazi 

atlétát nevel ebbôl a tohonya, kelletlen, elpuhult Benji 

gyerekbôl.

Nézzétek csak, hogy lohol hôsünk nyomában az is-

kolaudvaron, és sípszóval próbálja gyorsabb tempóra 

ösztökélni… Fííí! Fííí! 

Fííí!
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– Ne állj meg! Ha összeszeded maga, meg tudod 

csinálni! – üvölti a fülébe. – A dolog fejben dôl el, nem 

a lábunkban!

– De miért… csak nekem… kell itt rohangálni… – 

kérdezte levegô után kapkodva Benji, miközben két-

ségbeesett pillantást vetett az osztálytársaira.

Valami különös oknál fogva ugyanis Stopper tanár 

úr egyedül ôt pécézte ki. A többiek azt csinálhattak, 

amit akartak, sôt aki nem akart, az nem csinált sem-

mit se!

Vagány Vili például a füvön ülve piszkálta az orrát, 

és széles vigyorral figyelte Benji erôlködését.

Benji felemelte a kezét, és azt lihegte:

– Tanár úr… kérem, Vili pisz…

Ám Stopper tanár úr félbeszakította:

– Arra figyelj, amit csinálsz! Nézd meg a társaidat: 

nem szövegelnek, hanem szépen edzenek!
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És ez igaz is volt: Mindenevô Max például az áll-

kapcsait edzette. Épp abban a percben mélyesztette 

bele a fogát egy akkora szendvicsbe, mint a saját feje. 

Úgy tûnt, két harapással szeretné felfalni…

Fííí! Fííí! Fííí!

– Majd én igazi atlétát faragok belôled! – harsogta 

Stopper tanár úr. – Gyerünk! Ne hagyd abba!

Szerencsére ebben a pillanatban Rubrika tanárnô 

lépett a pálya széléhez, és vadul integetni kezdett. 

Valami fontos megbeszélnivalója akadt Stopper tanár 

úrral. A tornatanár kiosztott még néhány utasítást 

Benjinek, mielôtt otthagyta:

– Ne állj le! Szedd össze magad! Meg kell találnod 

magadban az erôt!

Benji azonban inkább egy jó kis rejtekhelyet sze-

retett volna találni. Kiszemelt egy bokrot, és elindult 

felé…
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– FOGLALT! – visította Kôlapító Mariella, aki épp 

emögött a bokor mögött próbálta átismételni a lecké-

jét.

Ekkor Benji körülnézett, és megpillantott egy sö-

vényt. Nem volt túl messze, és elég szélesnek tûnt. 

Összeszedte a maradék erejét (higgyétek el, már nem 

volt belôle túl sok!), és meglódult a cél felé.

– Na, még egy kicsit! Gyerünk, Bajnok… – biztatta 

saját magát.

Igen, jól hallottátok, azt mondta: „Bajnok”. Ne ne-

vessétek ki, az nem szép dolog! Ráadásul Benji valóban 

bajnok… legalábbis Varázsberek különleges világában.

– De jó lenne, ha Hubert barátom Varázsberekbe 

hívna… Bárcsak hallhatnám a hangját… – motyogta 

Benji egyre jobban kifulladva.

HÔSTIDENEKÜNKDEAZONNAL
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Látjátok? A vágyak néha valóra válnak. A kiáltás épp 

az említett sövény felôl jött, így hát Benji elszántan 

bevetette magát az ágak és levelek sûrûjébe. Na, jó… 

az az igazság, hogy egyszerûen elbotlott, és begurult 

a bokorba.

Egy szempillantás múlva, már Varázsberek csodála-

tos, varázslatos, ragyogó világában találta magát, mely 

azonban ezúttal a szokottnál kevésbé volt csodálatos, 

varázslatos és ragyogó.
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