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Kapten Kalsong - förträfflig superhjälte, älskad av miljoner!

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 2 i bokserien, Kapten Kalsong och den stora toalettattacken,



blir George och Harold avstängda från uppfinnartävlingen på skolan.
Mr Krupp, som nu lösgjorts ur hypnosen och är den vanliga elaka
rektorn igen, vill inte upprepa förra årets kaos då deras uppfinning
"råkade" limma fast publiken vid stolarna. För att hämnas utför

George och Harold en del strategiska förändringar av
tävlingsapparaterna med förödande resultat.

George och Harold får kvarsittning och gör en ny superserie: om
anfallande talande toaletter från yttre rymden. Den måste genast bli
läst av fler! Den ombyggda kopiatorn från uppfinnartävlingen får
duga, trots att det påstås att den omvandlar endimensionella bilder

till tredimensionella kopior - som lever och andas ...

Innan de vet ordet av har de skapat en hel armé av hungriga toaletter!
Vem kan stoppa dessa köttätande wc-stolar? Kapten Kalsong! Utan
att rektorn har en aning om det förvandlas han återigen till hjälten

som är så superhemlig att han inte ens vet själv vem han är!

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).

Sagt om Kapten Kalsong, bok 1 i serien:

"Bokens komiska poänger uppträder i spänningsfältet mellan de två
busiga eleverna och skolans rektor samt i den ständigt skriftande
maktbalansen dem emellan. /.../ Tempot är högt och situationerna
dråpliga. Att locka läsare med äventyr, spänning och skratt funkar."

Ulf Malmqvist, Bibliotekstjänst

Sagt om Kapten Kalsong och den stora toalettattacken, bok 2 i
serien:

"... Dav Pilkey tar avstamp i en amerikansk superhjältetradition, som
han förhåller sig mycket ironisk till./.../ Illustrationerna arbetar

generöst över sidorna och förstärker texten. /.../ ... blir till ett slags
hybrid mellan bilderbok, seriealbum och börja-läsa-sjävbok. Ulf

Malmqvist, Bibliotekstjänst
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