


7. fejezet

Cukibolygó

– Én azért elõbb még ennék valamit – mo-
tyogta Szupermalac.

– Majd a munka után ehetsz, amennyit csak 
bírsz! – mondta mosolyogva fáraó. – Éppen most 
érkezett az elsõ megbízás, te meg csak a ha  sadra 
gondolsz? Mi a feladat, Kleó?

– Meg kell menteni a büdös Csillagpoliptól 
a Cuki bolygót!

– jól hangzik – mondta Ûrpatkány. – In dul-
junk! Ha nem adnak enni, legfeljebb majd meg-
esszük a polipot. Annyira nem lehet büdös.

Ûrpatkány felpattant Szupermalac hátára, és 
a két ûrhõs korgó gyomorral vágott neki a nagy 
mentõakciónak. Gyorsan közeledtek a célhoz, 
Szu permalac hipersebességgel repült, hogy mi-
nél elõbb hazaérjen vacsorázni. Ûrpatkány hirte-
len elhúzta a száját.

pár évvel ezelõtt a földre. De nem szeretném, 
ha ezt Kleó is megtudná, az én drágám annyira 
felnéz rám… Na, munkára! fél évetek van, azaz 
182 nap. 

– Pontosan ennyi napból áll egy tanév is az 
iskolában – jegyezte meg Ûrpatkány, aki sosem 
járt iskolába, de – mint tudjuk – nagyon okos 
volt.

Amikor visszaértek az ûrhajóba, Kleó csillo-
gó szemmel fogadta õket:

– Remélem, megkaptátok azt az engedélyt! 
Megjött az elsõ megbízás!



A Cukibolygót csupa selymes bundájú, ara-
nyos állatka lakta: kecses õzek, lila póni k, masnis 
nyu szi kák, bolyhos farkú mókusok és kiscicák. 
Amikor a két szuperhõs egy illatos lufik kal kör-
bekerített mezõn landolt, a cuki állatok kö réjük 
sereglettek. Szupermalac és Ûrpatkány meg ille-
tõdve pislogott.

– Hát ti meg kik vagytok? – kérdezte Cu ki-
nyúl csodálkozva.

– Szuperhõsök – felelte Ûrpatkány. – Mi fo-
gunk megmenteni titeket a Csillagpoliptól.

A cuki állatok bájosan néztek, és szóhoz sem 
jutottak. 

– De mi cuki szuperhõsöket kértünk! – nyau-
kol ta Cukicica, és sírva fakadt. 

A többi állat nem szólt semmit, csak olyan 
döbbenten bámulták a két szuperhõst, hogy Szu-
permalacnak görcsbe rándult a gyomra, és mu-
száj volt pukkantania egyet.

– Broáf! – mondta Cukicica, és elrohant.
– Sajnálom – motyogta Szupermalac. – Mi 

nem vagyunk cukik…

– Mi ez a szag?
– Alighanem megérkeztünk – felelte Szu-

permalac.
ebben a pillanatban meglátták a Csillag  - 

po  li pot: hatalmas volt, meglepõen piros, csápjai 
a ró  zsaszín Cukibolygó fölött tekeregtek és bû-
zö lög tek. 



– Nem baj! – kiáltott fel elszántan Cukipóni. 
– Majd mi cukisítunk benneteket! 

Mire hõseink feleszméltek, a cuki állatok 
rózsaszín masnis szalagot kötöttek Szuperma-
lac farkára, és ügyesen körberajzolták a szemét, 
hogy nagyobbnak látsszon. Ûrpatkány fejére 
göndör parókát ragasztottak, a bajuszát kipö-
dörték és befeketítették, és festettek neki szem-
öldököt is. 
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– A lelkem mélyén én is cuki vagyok – felelte 
a Csillagpolip. – Szeretnék rózsavízben lubickol-
ni, dalocskákat énekelni, és ha megijednék, akkor 
úgy kiáltanék fel: „Piha!” De sajnos a valóságban 
egy nagy büdös polip vagyok. Ha már nem tar-
tozhatok a cuki állatok közé, legalább messzirõl 
szeretném õket csodálni. Olyankor pici virágnak 
érzem magam.

– Így sokkal jobb – mondta Cukipóni elége-
detten. – Most már mehettek legyõzni a Csillag-
polipot.

A két cukisított szuperhõs akcióba lendült. 
Ûrpatkány felmászott Szupermalac hátára, Szu-
permalac pedig felrepült egyenesen a Csillag-
polip fejéhez. A két hõs jól bírta a borzasztó sza-
got, hiszen baromfiudvarban nõttek fel.

– Mit keresel itt? – kérdezte Ûrpatkány a Csil  - 
lagpoliptól. – Miért nem hagyod békén a cuki ál-
latokat?
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– ez igazán nem volna cuki megoldás.
erre aztán Cukiõz jól elszégyellte magát, meg 

a többi cuki állat is. A szívük mélyén azt sze  ret-
ték volna, ha a két szuperhõs elkergeti a po lipot, 
vagy esetleg apró darabokra robbantja, de ezt 
nem merték kimondani, úgyhogy inkább be le  -
egyez tek, hogy cukisítják a polipot.

elcsodálkozott a hallottakon a két hõs. Visz-
szatértek a Cukibolygóra, és elmesélték az álla-
toknak, milyen különös vágyai vannak a Csillag-
polipnak. ezen aztán az érzékeny lelkû állatok 
sírva fakadtak, Szupermalac és Ûrpatkány alig 
tudták õket megvigasztalni.

– Megmondom nektek õszintén – szólalt meg 
Szupermalac –, én egyáltalán nem tudom, mi a meg
oldás.

– Én viszont igen! – kiáltott fel Ûrpatkány. – 
Építek nektek egy léghajót, azzal minden hónap-
ban egyszer le tudjátok tisztítani a polipot, ró-
zsavizet tudtok rá locsolni, és akkor õ is jókedvû 
lesz meg illatos, és cukinak fogja érezni magát, 
még csúszdázni is lehet majd a csápjain. Ha pe-
dig néha megijesztitek, persze csak egy kicsit, 
akkor azt fogja mondani, hogy: „Piha!” Na, mit 
szóltok?

– Nem lehetne inkább elzavarni? – kérdezte 
Cukiõz. Ám Szupermalac szemrehányóan meg-
rázta a fejét.

– A fizetséget… vagyis az ajándé-
kot viszont elõre kérjük – motyogta Szu-
permalac. – Mégpedig ennivaló formájában…

Miután a két ûrhõs teleette magát diétás kol-
básszal, tofusalátával és fogyókúrás lekvárral, 
Ûrpatkány néhány óra alatt felépítette a léghajót, 
amit a kisállatok felékesítettek cuki holmikkal, 
és elneveztek Cukorhajónak. Végre kezdõdhetett 
a nagy polipmosás! A mûvelet végén a Csillagpo-
lip olyan illatos és cuki lett, hogy sírva fakadt, és 
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8. fejezet

A Mikulás-akció

Sajnos a szuperhõsök elsõ próbálkozása nem hoz-
ta meg a kívánt sikert. Havanna csak jót neve-
tett a történteken, Lézer pedig azt üzente nekik, 
hogy a cuki állatok õt is lesuvickolhatnák néha, 
mert utál mosakodni. A 13-as számú Kisbolygó 
lakói hiába vártak újabb megbízásra. talán éhen 
is haltak volna, ha fáraó egyik távoli rokona 
nem intézi el, hogy Szupermalac és Ûrpatkány 
megkapja a Rendkívüli Szuperhõs Segélyt: kere-
ken ötszáz ûrpiculát. ebbõl eléldegéltek pár hó-
napig. Amikor a pénz elfogyott, fáraó magához 
hívta a többieket.

– Kedves barátaim, szívem csücske, Kleóm! – 
szólalt meg gyászos hangon. – eljött a pillanat, 
amikor be kell szüntetnem ezt a nehezen indult 
és annál is rosszabbul folytatódott vállalkozást. 

boldogan hüppögve köszönte meg Szupermalac-
nak és Ûrpatkánynak a segítséget.

Cukibolygó lakói igyekeztek úgy tenni, mint 
akik nagyon hálásak a megmentõiknek, és addig 
integettek utánuk, amíg el nem tûntek a fekete 
ûrben.

– Igazából nem sikerült õket cukisítani – só-
hajtott fel Cukimókus. 

– Bunkók voltak, és azok is maradtak – jegyez-
te meg Cukipóni.

– De azért egy kicsit aranyosak – 
tette hozzá a jólelkû Cukicica, és 

kergetni kezdett egy pillangót.
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