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Kapten Kalsong och de radioaktiva robotbrallornas ruskiga revansch Dav Pilkey boken PDF Med en mix av

illustrerat spännande äventyr och barnsligt rolig humor gör bokserien "Kapten Kalsong" succé! Såväl
nybörjarläsarna som bokslukarna kastar sig över Dav Pilkeys skruvade, actionfyllda och lättlästa

kapitelböcker.Läslust, språkglädje och ett stort ordförråd till alla!Hjälten Kapten Kalsong och eleverna
George och Harold utkämpar en avgörande strid mot de radioaktiva robotbrallorna. Den är så avgörande att
hela universum står på spel. Den galne professor Trimus Träckentork och hans tidsmaskin tar hela gänget
både fram och bak i tiden. Och i ett avgörande ögonblick råkar tidsmaskinen transportera världens största
atombomb hela vägen tillbaks till tiden innan tiden fanns...Följ med på ett rafflande äventyr i ett tempo av
flera ljusår per sida! På köpet får du lära dig allt om vad som egentligen låg bakom istiden, grottmålningarna
och The Big Kablosh som skapade hela universum.Men det allra viktigaste avslöjandet är svaret på varför
vuxna är så tråkiga och varför de hatar när barn har roligt.Tionde fristående boken om superhjälten Kapten
Kalsong: skruvade och actionfyllda historier som ger läslust till alla! Självklart innehåller böckerna även den

världsberömda animationtekniken "Flip-O-Rama" där du själv får seriesidorna att leva!

 

Med en mix av illustrerat spännande äventyr och barnsligt rolig
humor gör bokserien "Kapten Kalsong" succé! Såväl nybörjarläsarna
som bokslukarna kastar sig över Dav Pilkeys skruvade, actionfyllda
och lättlästa kapitelböcker.Läslust, språkglädje och ett stort ordförråd
till alla!Hjälten Kapten Kalsong och eleverna George och Harold

utkämpar en avgörande strid mot de radioaktiva robotbrallorna. Den
är så avgörande att hela universum står på spel. Den galne professor
Trimus Träckentork och hans tidsmaskin tar hela gänget både fram
och bak i tiden. Och i ett avgörande ögonblick råkar tidsmaskinen
transportera världens största atombomb hela vägen tillbaks till tiden
innan tiden fanns...Följ med på ett rafflande äventyr i ett tempo av



flera ljusår per sida! På köpet får du lära dig allt om vad som
egentligen låg bakom istiden, grottmålningarna och The Big Kablosh
som skapade hela universum.Men det allra viktigaste avslöjandet är
svaret på varför vuxna är så tråkiga och varför de hatar när barn har
roligt.Tionde fristående boken om superhjälten Kapten Kalsong:

skruvade och actionfyllda historier som ger läslust till alla! Självklart
innehåller böckerna även den världsberömda animationtekniken

"Flip-O-Rama" där du själv får seriesidorna att leva!
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