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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 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).

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

Urinsyregikt betegnes også podagra, Kaptein Vom's sykdom, krystall-leddgikt. For århundrer siden ble
sykdommen betegnet "the disease of kings and king of diseases". Gård og bruk: Place and farm. Navn: Name:
Født: Born: Annet: Other: BYBERG: bruk 2: Rakel Olsdtr. 12/3-1859: Dro over 3/6-1880, ugift. Nikoline
Marie Olsdtr. Superkul har det du trenger til Fest og Karneval! Her finnes Kostymer, Moteklær, Festartikler &
Gaveartikler med mer! Trygg Handel med Rask Levering! Registeret over fanger fra Agder-fylkene
1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår
fremdeles. Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir mobbet
på skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han. Her legges quizene fra Martinique ut. 14: hva
kalles den runde kjeksen som er lagd av sukkerbrødbunn, et lag appelsinsyltetøy og dekt med sjokoladetrekk?
I think of myself as an intelligent, sensitive human being with the soul of a clown, which always forces me to
blow it at the most important moments. 1. Generasjon. 1. Peder Torsen Øygarden, f. 1750 i Holt, Aust-Agder
(sønn av Tor Paulsen Solberg [1718 - ] og Anne Berulvsdtr.
Solberg [1715 - ]), d.

