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Inte ens den mest motvilliga läsare kan stå emot Kapten Kalsong -
bokserien med fyndiga, skruvade, actionfyllda och lättlästa

kapitelböcker. En dundersuccé som sålt i över 50 miljoner exemplar
världen över sedan starten 1997! Såväl nybörjarläsarna som

bokslukarna kastar sig över böckerna. Här ges läslust, språkglädje
och ett stort ordförråd till alla. Och på köpet får man en sund skepsis
mot auktoriteter. Handlingen kretsar kring George Beard och Harold
Hutchins, två kreativa personer runt 10 år som ständigt hänger med

varandra. Tillsammans gör de en tecknad serie om sin coola
superhjälte Kapten Kalsong, utrustad med "kalsongkraft" för att rå på

skurkarna. Framgången blir total, alla på skolan älskar deras
egenproducerade serie. Alla utom en: Mr Krupp, den elaka rektorn
som hatar barn. Främst hatar han George och Harold och deras

attityd och ständiga upptåg, men framför allt deras hyllade serie. I
bok 1 i bokserien, Kapten Kalsong, får Mr Krupp äntligen chansen
att sätta dit upptågsmakarna. Han har lyckats filma deras senaste

sabotage mot skolans fotbollsmatch, och med filmen i säkert förvar
utövar han utpressning - vilket betyder slavarbete för George och

Harold ... För att komma åt filmen och därmed slippa alla
förnedrande sysslor hypnotiserar de rektorn som lyder minsta vink.



Maktberusade låter de så rektorn förvandlas till deras egen
superhjälte innan de faller ihop i skrattparoxysmer. Endast iförd vita
trikåkalsonger och med ett fånigt "tra-la-laaaaa!" på läpparna rusar
den hypnotiserade rektorn ut för att kämpa för sannning och rättvisa
- utan insikt om att han saknar verkliga superkrafter för uppdraget.
Men det inser George och Harold! De inser dessutom att de glömt
hur denna segervissa hjälte lösgörs från hypnosen och följer honom
ängsligt tätt i hälarna ... De sex första böckerna i serien har tidigare
getts ut av annat förlag under serienamnet Kapten Kalsipp. Vi gör en
stor nylansering, genialt nyöversatt av Björn Wahlberg (som bl.a.

översatt Tintin).
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