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Figyelmeztetés!
Ne habzsold fel ezt a könyvet egyetlen menetben, az 
elejétől a végéig. Sokféle kalandot tartalmaz, melyeket 
a Rettegés Iskolájában élhetsz át. De légy óvatos, mert 
mindenütt válogatott veszélyek leselkednek rád. Mind-
egy, hol vagy: az osztálytermekben, a folyosókon vagy 
a raktárakban, a könyvtárban vagy a laboratóriumban, 
lehetsz bárhol, sehol sem érezheted biztonságban ma-
gad. És az iskolatársaid és a tanáraid közt is jócskán 
akadnak olyanok, akiktől óvakodnod kell. Nem is be-
szélve a szellemekről, akik a Rettegés Iskolájában ga-
rázdálkodnak.

Olvasás közben időnként több lehetőség közül választ-
hatsz. Ha az egyik mellett döntesz, akkor kövesd az 
utasításokat, hogy meglásd, mi fog történni. Jól gondold 
meg viszont, hogy kiben bízol. Légy megfontolt, mielőtt 
döntesz. Mert egyetlen hiba is végzetes lehet! Hogy 
túléled-e a kalandokat, az csakis attól függ, milyen gyor-
san és helyesen döntesz. 

Sok szerencsét!
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A neved Tim, és eléggé okos srácnak tartanak. Sokan mondják, 
hogy megvan mindened: jó a humorod és a dumád, plusz 
eléggé sportos vagy, szóval a külsődre sem lehet panasz. Rövi-
den: valódi okostojás vagy. 
De nemcsak okos, hanem átkozottul lusta tojás is vagy. Minde-
nekelőtt az iskolai dolgokban. Rád aztán tényleg illik a régi 
mondás: ha a lustaság fájna, egész nap üvöltenél a fájdalomtól. 
– Olykor nem árt lassítani – szoktad mondogatni, ha a naplo-
pásod miatt kicikiznek. – Csak semmi para, emberek. Éppen 
elég törtető buzgó mócsing van a világon, vagy nem? 

”Ugyan, miért terheljük szegény agyunkat olyan ismeretekkel, 
amelyeknek később az égvilágon semmi hasznát nem látjuk!?” 
– teszed fel magadban a kérdést. Mit kezdjünk a logaritmusok-
kal és a verselemzésekkel? Vagy az olyan kémiai képletekkel, 
amelyek hosszabbak, mint egy zsiráf nyaka? 
Na nem, ez nem a te asztalod. Inkább előveszed a konzolt. A házi 
feladatok várhatnak. Talán még ma este megcsinálod őket. Ta-
lán... Vagy reggel, az első óra előtt. Alex általában megengedi, 
hogy lemásold az övét. Csatt! – és már kész is. Ennyike. 
A monitoron megjelenik az új kedvenc játékod. Jessz! Hadd 
szóljon! 
Ekkor lentről meghallod apád kiáltását: 
– Tim, azonnal gyere le! 

Folytasd az olvasást a 33. oldalon 33.
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Azért ez eléggé félelmetes. Visszarohantok a szobátokba. Sze-
rencsére hamarosan teljes csend lesz. Mély álomba merülsz. 
Másnap reggel valami éles visítás hasít végig az ősrégi épület 
folyosóin. Az ébresztő hangja. De miért ennyire fülsértő? 
A reggelinél Larry ül melléd. Kiszedsz egy nagy adag rántottát 
a tányérodra, lerakod az asztalra, és elmész, hogy hozz magad-
nak egy pohár narancslevet. És amikor visszatérsz a helyedre, 
azt látod, hogy a rántotta egy bőséges adag spenóttá változott! 
Pfuj! Utálod a spenótot!
– Ne csodálkozz, ez tök normális errefelé. Majd megszokod – 
szól Larry. – Rendszeres a kísértetjárás ebben az őskori kuny-
hóban. 

”Téboly” – mondod magadban, és hozol egy újabb adag rán-
tottát, de ezúttal nem veszted szem elől. A spenótot Dennisnek 
adod. 
Tanítás közben sem a megszokott módon mennek a dolgok – 
például tárgyak tűnnek el megmagyarázhatatlanul. Máskor egy 
darabka kréta önállósítja magát, és felvés pár eléggé különös 
írásjelet a táblára. A tanárok és az öregdiákok rá se rántanak az 
ilyesmire. 
De téged csak nem hagy nyugodni a dolog. És felteszed ma-
gadban a kérdést: ”Lehetséges, hogy ezek a különös esetek ösz-
szefüggésben állnak a padlásról lehallatszó fura zörejekkel?” 
Éjjel majd megint fölmész, határozod el…

Folytasd az olvasást a 38. oldalon 38.
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Teljesen elképedsz. Meg fogsz bukni? Sokkot kapsz. Erre aztán 
nem számítottál. Azt gondoltad, hogy egy kicsit több szóbeli 
szerepléssel vagy feleléssel megmenekülhetsz. 
– Tudod, hogy mi az, ami a legjobban dühít? Hogy ez köny-
nyen elkerülhető lett volna. Mert te aztán minden vagy, csak 
hülye nem. Egyszerűen csak lusta vagy, de nagyon! – szitko-
zódik apu. 

”Hát úgy néz ki, hogy igaza van” – gondolod magadban. 
– Beszélek még egyszer a tanárral – mondod elhaló hangon. – 
És talán csinálok még egy beszámolót, hogy javíthassak. 
De anyukád csak csóválja a fejét: 
– Ezzel már elkéstél, fiam. Csak tornából vagy ötös. Matekból 
viszont éppen olyan rosszul állsz, mint németből, művészettör-
ténetből, angolból vagy földrajzból. Megint meg fogsz bukni.
Ez azért elég húzós! Kínos is. Elvégre ez már a második évis-
métlés lenne.
– Szerintünk nincs értelme, hogy a mostani iskolában tanulj to-
vább – mondja apu. – Plusz már torkig vagyunk a trehánysá-
goddal. Intézetbe fogsz menni, ott még lehet belőled valami. 
Van egy iskola, a Sally Sander-féle Különleges 
Magántanoda, ahol a nagyon problé-
más gyerekekkel foglalkoznak. Na-
gyon jó hírű intézmény. És ott leg-
alább állandó ellenőrzés alatt állsz 
majd! 

”Te jó ég!” – nyögsz fel magadban. Ám 
minden ellenkezés értelmetlen. 

Folytasd az olvasást a 100. oldalon 100.
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– Fogadni mernék, hogy Anger most ép-
pen a kincs után kutat – elemzed a helyze-
tet. – El kell csalnunk onnan, és akkor mi-
énk a kincs!
Larry felnevet: 
– Klassz terv. És hogyan valósítjuk meg?
– Tök simán: egyikünknek el kell ját-
szania a csalimadár szerepét. Aki el-
csalja Angert a helyszínről, miközben a 
másik kihasználja az időt, és megkapa-
rintja a kincset. Később majd osztozunk. 
Larry kicsit eltöpreng, aztán rávágja: 
– Oké, ez jól hangzik. De legyél te a csali. 
Elvégre mégiscsak a te ötleted, nem?

 

Ha beleegyezel, 
ugorj a 19. oldalra 19.

Ha megpróbálod rábeszélni Larryt, hogy ő legyen 
a csalétek, ugorj a 80. oldalra 80.
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Kisurransz a teremből, aztán hívod a rendőrséget, amely hama-
rosan nagy erőkkel jelenik meg. A fakabátosok elkapják San-
dert és kiszabadítják Larryt. 
A barátod persze majd kiugrik a bőréből örömében. Köszöne-
tül a hőstettedért kapsz egy plusz hónap jutalomutazást, ame-
lyet Larry szüleinek mesés nyaralójában tölthetsz el. 
Ráadásul fél évre megszabadulsz a házi feladatok megírásától.
Azért ez nem semmi, ugye?

VÉGE

11



Senki sem kényszeríthet, hogy belépj ebbe a barátságtalan 
épületbe. Azért ezt bárki megértheti, vagy nem?
Csak az a gáz, hogy a taxi már elment. Sebaj, gondolod, és már 
elő is veszed a mobilodat, hogy hívj egy másik taxit. De mi a 
fene ez?! Nincs térerő…
Te jó ég, hova kerültél? 
Nos, végeredményben sportos srác vagy. És bár nem rajongsz a 
gyaloglásért, most nincs más választásod. Szóval elkezdesz ku-
tyagolni, és nekivágsz a faluba levezető szerpentinnek. Azt re-
méled, hogy jön majd egy autó ezen az elhagyatott vidéken, és 
felvesz. 
Sajnos tévedsz. Senki sem jár erre. 
Aztán egyszer csak ráunsz erre, és úgy döntesz, levágod az utat, 
vagyis a válladra kapod a bőröndöt, és egy keskeny ösvényen 
araszolsz tovább a falu felé. 
Egyszer csak megcsúszol, és belezuhansz egy szakadékba. 

VÉGE 
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– Hát nem vagyok oda érte – feleselsz a tanárral.
– Hogy mi van?! – üvölt rád a tornatanár. 
– Inkább kimennék a szabad strandra… – feleled. 
Strong arca elvörösödik.
– …vagy a Szabadidő Parkba – folytatod. 
– Vagy úgy – sziszegi Strong. – Szóval a fiatalúr valami alterna-
tív programra vágyik?!
Bólintasz.
– Na, azt megkaphatod! – üvölt fel erre a tanár. 

”Klassz” – gondolod. Mégiscsak megéri, ha az ember kinyitja a 
száját. 
– Akkor most szépen visszamész az iskolába... – kezdi a torna-
tanár. 

”Még mindig jobb, mint a mocsárban vergődni!” – mondod 
magadban.
– …és kipucolod az összes vécét! 
Mennyire mocsok alak ez!
– Nem tűröm a visszapofázást! Ki fogom irtani belőled, kicsi-
nyem! És most nyomás, mert pontban este 8-kor ellenőrizni 
fogom az összes mosdót! 

VÉGE
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Nem, te szófogadó, rendes tanuló vagy. Megcsinálod a feladato-
dat. Sander igazgatónő és jól idomított őrkutyája, Anger, a gond-
nok rendszeresen ellenőriznek, és roppant elégedettek veled. 
Még a hétvégeken is egy csomó tennivalót zúdítanak a nya-
kadba, de te zokszó nélkül teljesítesz mindent. 
Közben megtanulod, hogy a legelőnyösebb, ha egy meghatá-
rozott időben oldasz meg bizonyos feladatokat. Ez hasznodra 
válik, és az osztályzataid fokozatosan javulnak. 
Egyhavi szorgoskodásod jutalmaként eltölthetsz egy teljes 
hétvégét a Szabadidő Parkban. Majd’ kiugrasz a bőrödből örö-
mödben.
Egyértelmű, hogy felsőbb osztályba léphetsz. Nemcsak a taná-
rok, hanem a szüleid is elégedettek veled. És ami ennél is fon-
tosabb: te magad is!

VÉGE
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Szép nyugodtan kirakod a cuccaidat és berendezkedsz a szobá-
ban. Dennis meg csak fecseg, csak nyomja a rizsát, be nem áll a 
szája. Úgy tűnik, több nyelven is folyékonyan beszél, és most 
bemutatót tart neked. Nyilvánvaló, hogy tévedtél, Dennis való - 
jában messze nem olyan hülye, mint amilyennek látszik. 
– Te mi a bánatot keresel itt? – szakítod félbe a szóáradatát. – 
Baromira okos vagy. 
Dennis vállat von. 
– Sosem fejezem be a dolgozataimat, mert mindig túl sokat 
akarok írni. Aztán persze rossz jegyeket kapok. 
Hát ez téboly…
Aztán elmeséli, hogy programozónak se utolsó, és megmutatja 
a legújabb találmányát: Maddy, a babaszörnyeteg, aki egyetlen 
ép szemével és az arcát borító rengeteg sebhelyével tényleg 
hátborzongatóan néz ki, és akit Dennis a mobiljával tud irányí-
tani. Lelkesen magyarázza: 
– Maddy tud futni, harcolni, és… és… 
– És? – sürgeted türelmetlenül. – Mit tud még?
– Pukizni! – mondja Dennis röhögve, azzal megnyom egy 
gombot a telefonján, mire Maddy tényleg durrant egy nagyot! 
De még mekkorát! 
Este Dennisszel és pár másik iskolatársaddal üldögélsz az is-
kola ebédlőjében. Egy csomó kérdéssel bombázzátok egymást. 
Nem csoda, hiszen ti vagytok az új gyerekek, de kezdesz bele-
fáradni ebbe.

Ha nem akarsz már az első este udvariatlan lenni, 
és maradsz még egy kicsit, ugorj a 18. oldalra 18.

Ha úgy döntesz, hogy lefekszel,
ugorj a 67. oldalra 67.
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