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"Kapten Kalsong" är en succé sedan starten 1997! Såväl nybörjarläsarna som bokslukarna kastar sig över
dessa skruvade, actionfyllda och lättlästa kapitelböcker - med sin mix av illustrerat äventyr och glad

dasshumor. Här ges läslust, språkglädje och ett stort ordförråd till alla. Och lite sund skepsis mot auktoriteter
på köpet. 

Handlingen kretsar kring George och Harold, två påhittiga och energiska tioåringar. Ett av deras

påhitt är deras tecknade serie om superhjälten Kapten Kalsong. Den älskas av skolkompisarna, medan lärarna
med den elaka rektor Krupp i spetsen gör allt för att stoppa den förhatliga serien. Det märkliga är att rektor
Krupp inte har en aning om att han själv spelar seriens huvudroll! Under påverkan av killarnas hypnos
förvandlas han ständigt till den coola hjälten Kapten Kalsong.

När denna åttonde bok tar sin början har

George och Harold hamnat i en
misstänkt märklig tvärtom-värld, där alla som brukar vara elaka har blivit
goda och alla snälla har ersatts av
onskefulla dubbelgångare - till och med de själva och kapten Kalsong!
Till
slut lyckas de med en av geniet Melvin Sneelys uppfinningar ta sig tillbaka till sin egen värld. Men deras
onda dubbelgångare har smugit ombord som fripassagerare! Till råga på allt, har dubbelgångarna med sig
Kapten Kalsongs onda tvilling Kapten Klantong! Det hela kommer förmodligen att sluta i katastrof...
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