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Néha elég uncsi tud lenni az élet az apró, mindentől 
távoli űrállomáson, a Wilnicken. Abigail Jones és 

Tabita Vega leg jobb barátnők, és minden tőlük 
telhetőt megtesznek, hogy izgalmasabbá tegyék a 

napjaikat: kalandokat keresnek, rejtélyeket oldanak 
meg, és felváltva húzzák ki a másikat a bajból. De 

amikor Abigail legutóbbi tudományos kísérlete – 
egy hihetetlenül cuki háromfejű kiscica – kiszökik a 

laborból, és mindenhol káoszt teremt, a lányoknak 
fel kell forgatniuk mindent, hogy megtalálják, mielőtt 

még visszafordíthatatlan károk keletkeznek!



 részlet 



Hű!  
Most olyan erős vagy, 

hogy nem értem, hogyan 
lehetünk egyáltalán

     barátok.

Janet Jupiter nem gonosz 
Hold Gróffal a 83. részben. 

Mindenkinek azt mondta, hogy 
Janet apukája áruló volt!



Persze a zsilipkamrában hagyta, 
amikor Madame Misztika nyomába 

eredt. Nem szivattyúzta ki a levegőt 
vagy ilyesmi. Szóval Hold Grófnak 

nem esett baja.

Egy pillanat. A #12 az „x mínusz 
23 osztva y-nal, az egész 
zárójelben, osztva 7-tel”?

Nem.

Um.

„…X mínusz 23 osztva  
y-nal, az egész zárójelben, 

osztva… 6-tal”?

Nem.

Óóó!

Hm!

Tabita?

Semmi!
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Ó, jó, hogy 
mindketten…

Várj!

Tabita,  
mit csinálsz?

Ó!

Házit!  
Ezt nézd!
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Akkor miért 
volt bűntudat 
a hangodban 

az előbb?

…megszokás. 

Hát, nyugi. 
Tulajdonképpen nem is 
téged kerestelek. Csak 
gondoltam, ahol te vagy, 

ott van Abigail is.

Helló,  
Dr. Vega!

Helló, Abigail!

Érdekes. Ma reggel belenéztem 
a labor anyagnyilvántartásába…

Bocsi, 
anya. 
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Ó-ó…

…és észrevettem, hogy 
az elmúlt két hétben 

a tudományos keretetekből 
majdnem harminc kiló 

dúsított tápanyagtartalmú 
puha fehérjekockát vettetek.

Abigail, az a fehérje 
újszülötteknek és ritka 

sorvadásos betegségekben 
szenvedő felnőtteknek van 

fenntartva. Miért is kell 
nektek ebből 

ennyi?

Meg tudom 
magyarázni.

Mielőtt megtennéd, 
hadd mondjak egy 
tippet. Mert én is 

próbáltam  
kitalálni…

…és a fehérjekockákból, 
a szagtalanító lepedőkből és 
az alacsony peremű tálkákból, 
amit az Ellátóból igényeltetek…

…plusz a munkaállomásotok 
alatt talált nagyon bizarr 

szerkezetből… 

…azt gondolom, hogy 
Abigail a laboratóriumban 

valami húsevő állatot 
hozott létre, és az én 

költségemre eteti.
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Ó!

Abigail, honnan 
szereztél 

gépméhet? Tudom, 
hogy azt nem 
igényelhetted 
az ellátóból. 

…És ha egy régi 
hibernációs kamrát 

módosítottam?

Te…?

A Biztonsági 
Eszközarchívumban 

találtam.

Senki nem 
használta.
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Abigail, ha a Biztonsági 
Eszközarchívumban volt 
elzárva az azt jelenti, 
hogy taffi mat ter rel, 

vagyis ragacsanyaggal 
működik. Ez egy 

ragacsanyag. Évekkel 
ezelőtt leselejteztük, 
mert hihetetlenül

veszélyes.

Ráadásul nem 
csatlakozik a jelenlegi 

rendszereinkhez. 
Hogyan sikerült 

átalakí…  
Semmi, semmi.

Erre majd később 
visszatérünk.

Dr. Changnak 
adtam megbízást, 
hogy felügyelje 

a labormunkátokat. 
De amikor erről 

a kísérletről kérdeztem, 
azt mondta, virágzó 
pozsgások víztároló 
képességéről szóló 

dolgozatot adtatok be.

Az is az én 
munkám!

Te szándékosan 
titkoltad előlünk 
a kutatásodat.

Azért, mert elveszitek 
őt tőlünk, és még 
nem fejeztem be 

a vizsgálatát.

„Őt”? 
Ki az az 

Ő?
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Sziporka Hercegnő, 
Világok Pusztítója.

 . . . ?

Tabita adta 
neki ezt 
a nevet!

Tabita!  
Te tudtál erről?

…ez valami 
beugratós 
kérdés?

Brrr. Már ezerszer  
megmondtam. Gerinces 

létformákkal való kísérletekhez 
mindig kell egy kutatótárs, és  

ebből a szempontból  
Tabita nem számít!

Élőlényeket  
létrehozni egyedül, 

tudományos felügyelet nélkül… 
az őrült tudós kategória. Így 
fordul elő, hogy az embernek 

fogófarka nő vagy felfalja 
saját teremtménye.

Azt akarjátok,  
hogy fogófarkatok nőjön, 

és úgy járjatok, mint 
Dr. Georges?

Nem,  
Dr. Vega.
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Azt pedig mindenképpen el  
kellett volna mondanotok valakinek, 
hogy a lény megszökött. A kísérleti 

állatoknak kiszámíthatatlan 
szokásaik és növekedési  

ciklusuk van, és…

Megszökött? 
Nem szökött 

meg.

Úgy értem, miután 
meggyőződtem arról, hogy nem 
mérgező, a szobámban tartom. 
Ha nem vagyok ott, monitoron 

figyelem.

De majdnem egy hete 
nem csensz neki 

húskockákat. Ha még 
megvan, mivel eteted?

Én… a módosított 
hibernációs kamrában 
tenyésztettem neki 

húst. 
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Nagyon sokat evett belőle,  
és az energiakvótám, sokkal 

nagyobb volt, mint az élelmiszer-
kvótám, és arra gondoltam, hogy 
az energiát élelemkészítésre 

használom.

Tisztázzuk  
a helyzetet, hogy  
pontosan értem-e.

A biológiai kísérleteddel  
létrehozott húsevő lényt  

biológiai kísérlettel létrehozott 
hússal eteted, amit  

te magad klónoztál…

…egy teljesen teszteletlen 
laboratóriumi berendezéssel, 
ami instabil ragacsanyaggal 

működik, és ezt a lényt 
a laboratóriumon kívül 

tartod?

És eszedbe sem jutott, 
hogy a folyamatba bevonj 

egy felnőttet?

De egész idő alatt 
vagy a szobámba 
volt zárva, vagy 

a szemem előtt volt.
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…illetve 
néha Tabita 
szobájában 

volt.

Igen, és szuper 
okos!

Abigail, igazán… már 
régen fel kellett volna 
tennem ezt a kérdést…

…de pontosan milyen állat 
Sziporka Hercegnő, Világok 

Pusztítója?
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Ő  
Hercegnő…

…ő  
Sziporka…

…és ő Világok 
Pusztítója.



Mindegyik fej külön  
működik, de többnyire jól 

kijönnek egymással.

…Illetve talán nem jó 
ötlet Világok Pusztítóját 
megsimogatni, amíg nem 

ismer.

…Hát,  
ez tényleg nagyon 

aranyos.

És Abigail, ha azt mondod, 
   hogy mindig a szemed 
   előtt volt, és vigyáztál rá, 
        hiszek neked.

De ez akkor sem olyan kísérlet, 
amit az engedélyem nélkül 

végezhettetek volna.
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De  
anya!

Tabita, egy teljes  
hét szobafogság és 

csak oktató műsorokat 
nézhetsz. 

Anya!

Semmi ellenkezés,  
ifjú hölgy! Ha jobban figyeltél 

volna, rögtön felismerted volna, 
milyen rossz ötlet ez.

Nem lehetek  
ott mindenhol. Úgy 
gondoltam, lányok, 

segítetek egymásnak 
kimaradni minden hasonló 

bonyodalomból.

És Abigail,  
kutatásvezetőként  

felfüggesztem a laborhasználati 
jogodat, amíg ezt az ügyet  

le nem zárjuk.  
És mindkettőtök szüleinek 

megírom, mi történt.
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Egyelőre tartsátok 
szemmel a…

…macskákat…

…amíg nem  
rendezek be egy 

biztonságos ketrecet 
a laborban…

…és ne szeg jetek  
meg semmilyen  

kutatásetikai szabályt,  
se természeti törvényt, 

amíg vissza nem 
jövök!
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