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„Sajnáltam, hogy a professzor rosszra használta a tudását, mert 
amúgy nagyon menő dolgokat talált fel.” Gréta

„Az osztálytársaimmal rengeteget nevettünk a vicces neveken. 
Az én nevem Bolyhos Káposztaléfej.” Gergő

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 

Lapozós mozival!

George és Harold szeretnek másokat megviccelni.  
 Legutóbbi tréfájukkal azonban túllőttek a 
célon: fizikatanáruk felmondott. Az igazgató, 
 Mr. Krupp gyorsan új munkaerőt talált: 
Pukisgatyó professzort. Persze a fiúk rögtön  

 kigúnyolták a furi neve miatt. Ezért Pukisgatyó 
 bosszút állt, és mindenkit arra kényszerített 

a városban, hogy az övéhez hasonlóan viccesre változtassák 
a nevüket – ez pedig gigantikus következményekkel járt!
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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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A Jerome Horwitz Általános Iskolában 
minden „szakértőnek” megvolt a véleménye 
George-ról és Haroldról. Az osztályfőnökük, 
Mr. Rected úgy gondolta, hogy a fi úk 
fi gyelemzavarosak. Az iskolapszichológus, 
Miss Labler már fi gyelemzavaros 
hiperaktivitást diagnosztizált. A vén, gonosz 
igazgatójuk, Mr. Krupp pedig úgy vélte, hogy 
a fi úk egyszerűen csak ROSSZAK!



1515

Ha viszont engem kérdeztek, szerintem 
George és Harold egyszerűen csak borzasztóan 
unalmasnak találják az iskolát.

Tudjátok, George és Harold nem voltak 
igazán rossz gyerekek. Valójában nagyon 
okos, jószándékú fi úk voltak. Csak az jelentett 
problémát, hogy unatkoztak az iskolában. Így 
hát magukra vállalták, hogy „derűsebbé teszik 
a dolgokat” mindenkinek. Vajon nem vall ez 
fi gyelmességre részükről?



Sajnos George és Harold a fi gyelmességük 
miatt időről időre bajba kerültek. És 
előfordult, hogy nagy bajba. Egyszer pedig 
akkora bajba, hogy majdnem az egész bolygót 
az uralma alá hajtotta egy könyörtelen, 
eszelős, tébolyodott tudós egy óriásrobotba 
bújva!

Mielőtt azonban azt a történetet elmesélem 
nektek, ezt a történetet kell elmesélnem…
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2. FEJEZET
ÚJ-SVEJCERLAND

KÖSZÖNTÉSE

Mint mindenki tudja, Új-Svejcerland egy 
aprócska ország mindjárt Grönlandtól 
északkeletre. Valószínűleg mindent tudtok 
Új-Svejcerland természeti erőforrásairól 
és kormányzati rendszeréről. Van azonban 
valami, amit lefogadom, hogy nem tudtatok: 
Új-Svejcerlandban mindenkinek vicces neve 
van.

Kérdezzétek csak Új-Svejcerland elnökét, 
a Méltóságos Ifj. Kacagány Csengőbongóbogyó 
Majomburgerfi t vagy a feleségét, Büdöskét!



Ők elmesélnének nektek mindent Új-
Svejcerland dicső „vicces név” örökségéről. 
Elmesélnének mindent a vicces nevek 
kulturális jelentőségéről. És aztán 
valószínűleg elmesélnének egy igen-igen 
hosszú, unalmas történetet arról, hogyan is 
kezdődött ez a viccesnév-tradíció. Ezt a részt 
átugorjuk, jó?

Egyszerűen csak jegyezzétek meg, hogy 
Új-Svejcerlandban mindenkinek vicces neve 
van! A leggazdagabbaktól a legszegényebbekig, 
a legbutábbaktól a legokosabbakig.
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És ha már a legokosabbakról van szó, hadd 
mutassam be nektek Pöttöm P. Pukisgatyót! 
Van a jobb alsó sarokban egy szobor, amely őt 
ábrázolja. Na már most, Pöttöm P. Pukisgatyó 
valószínűleg a legokosabb ember volt egész 
Új-Svejcerlandban. Osztályelsőként végzett 
a Töménytakony Q. Orrlik Egyetemen, és 
utána minden idejét vad és fantasztikus 
találmányok létrehozásával töltötte.

Nézzünk be hozzá, jó?

19



20

Pöttöm P. Pukisgatyó professzor 
a magánlaboratóriumában éppen az utolsó 
simításokat végezte két csodálatos új 
találmányán: a Zsugormalac 2000-en és 
a Libidagi 4000-en.

Pukisgatyó professzor az asszisztensért, 
Borzalmasi Pacalpocakért kiáltott.

– Mr. Borzalmasi – bődült el –, készen 
állok tesztelni az új találmányaimat! 

Borzalmasi jegyzeteket készített, 
miközben Pöttöm a Zsugormalac 2000-et 
a förtelmes kacathalomra irányította.



BLLLLLLZZZZZRRRRK!

Nagy erejű energiasugár hasított 
a lomkupacba. A jókora kacathalom hirtelen 
labda méretűvé zsugorodott.

– Hurrá! Működik! – kiáltott fel Pukisgatyó 
professzor. – Most pedig ki kell próbálnom 
a Libidagi 4000-et.



Pöttöm és Pacalpocak célba vettek 
a Libidagi 4000-rel egy közönséges mustáros 
hot dogot.

– GGGGGLLUUZZZZZZZZRRRRRRT! – tört 
elő egy újabb fényes energianyaláb.
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A hot dog hirtelen növekedni kezdett, 
egyre csak nőtt, mígnem szétfeszítette 
a laboratórium falait.

– Megcsináltuk! – kiáltotta Pacalpocak.
– Mi az, hogy MEGCSINÁLTUK? – ordította 

Pukisgatyó professzor. – Én csináltam meg! 
Én vagyok a LÁNGELME! Maga csak egy 
egyszerű asszisztens, és ezt nehogy elfelejtse!

– Bocsánat, főnök – mondta Pacalpocak.



– Ezzel a két találmánnyal – kiáltotta 
Pukisgatyó professzor – képes leszek 
megoldani a világ hulladékproblémáját, 
ÉS elegendő élelmiszert tudok előállítani 
a bolygón mindenkinek!

Úgy tűnt, hogy a Föld összes gondja egyszer 
s mindenkorra megoldódik. De ki hitte 
volna, hogy mindössze néhány röpke hét 
elteltével Pukisgatyó professzor egy eszelős 
dührohamában megpróbálja megszerezni az 
uralmat a világ felett?

Nos, kedves olvasók, a tragikus történet 
kibontakozása már a küszöbön áll. Mielőtt 
azonban azt a történetet elmesélem nektek, 
ezt a történetet kell elmesélnem…
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