
A negyedikes George és Harold az 
osztályuk furfangos mókamesterei. 
Az egyetlen dolog, amit jobban 
élveznek mások megtréfálásánál, 
az a saját képregényük készítése. 
Ugyanis együtt megteremtették 
az iskolájuk, sőt az egész világ 
történelmének legeslegnagyobb 

szuperhősét: Alsógatyás Kapitányt, akinek valódi kiléte 
AKKORA titok, hogy MÉG Ő MAGA sem tudja!

BÓNUSZ: Ismerd meg Alsógatyás Kapitány 
valódi történetét!

www.delfinkonyvek.hu

MX-1062
2799 Ft

Többet szeretnél tudni?

9 7 8 9 6 3 2 6 1 9 8 2 8

„Hihetetlenül vicces történet! Alsógatyás Kapitány végre 
nem egy uncsi hős, ő a világon a legmenőbb.” Dóra

„George és Harold igazán mókás és merész. Én is benne 
lennék egy-két csínyben, amit a két vagány srác csinál.” Alex

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 
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1. FEJEZET
GEORGE ÉS HAROLD

Ismerkedjetek meg George Bearddel és Harold 
Hutchinsszal! George a bal oldalon lévő 
nyakkendős, tüsi hajú fi ú. Harold jobb oldalt 
áll, pólóban, a frizurája rendetlen. Mostantól 
tartsátok ezt észben!
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George és Harold a legjobb barátok voltak. 
Sok minden összekötötte őket. Egymás 
tőszomszédságában laktak, és mindketten 
a Jerome Horwitz Általános Iskola negyedik 
osztályába jártak. 

George és Harold rendszerint megbízható 
gyerekek voltak. Valahányszor valami 
kalamajka történt, rendszerint lehetett bízni 
abban, hogy ők felelnek érte.
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De ne alkossatok téves képet erről a két 
fi úról! George és Harold tulajdonképpen 
nagyon kedves gyerekek. Bármit gondoltak 
is mások, jó fejek voltak, aranyosak és 
szeretnivalók. Na jó, talán nem voltak annyira 
aranyosak és szeretnivalók, de mindenesetre 
jó fejek voltak.
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Egy szó, mint száz, George és Harold olyan 
kelekótyák voltak, hogy arra már nincsenek 
szavak. Általában annyira kelekótyák voltak, 
hogy nemigen lehetett fegyelmezni őket. 
Emiatt olykor bajba kerültek. És egyszer 
valóban NAGY bajba kerültek.

De mielőtt azt a történetet elmesélném 
nektek, ezt a történetet kell elmesélnem.



2. FEJEZET
FAHÁZ KÉPREGÉNY RT.

Egy-egy vicces beszólásokkal, 
tréfamesterkedéssel és galibacsinálással 
töltött fárasztó tanítási nap után George és 
Harold előszeretettel rohant a George-ék 
hátsó udvarában lévő régi faházhoz. A faház 
belsejében két jókora ócska, foszladozó 
karosszék, egy asztal, egy rágcsálnivalókkal 
megtömött szekrény és egy lakattal felszerelt 
láda pihent, mely ceruzákkal, tollakkal és 
papírral volt tele.
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Na már most, Harold imádott rajzolni, 
George pedig imádott történeteket kitalálni. 
És a két fiú végeérhetetlen órákat töltött 
azzal, hogy együtt saját képregényeket írjanak 
és rajzoljanak.

Az évek során képregények százait alkották, 
és szuperhősök tucatjait teremtették meg. 
Az első a „Kutyaember” volt, aztán jött a 
„Timmy, a Beszélő Vécécsésze”, és ki tudná 
elfelejteni „A Fantasztikus Tehénhölgyet”? 
De minden bizonnyal a legnagyszerűbb 
szuperhős, akit valaha is kitaláltak 
„A Fantasztikus Alsógatyás Kapitány” volt.



Az ötlet George fejéből pattant ki.
– A legtöbb szuperhős úgy néz ki, mintha 

alsógatyában repkedne ide-oda – mondta. – Na 
hát, ez a pasi tényleg alsóban fog repkedni!

A két fiú gurult a nevetéstől.
– Aha – felelte Harold. – És használhatná 

fegyverként a gatyagumi-csapásmérőt!
George és Harold egész délutánokat 

töltöttek Alsógatyás Kapitány vicces 
kalandjainak írásával és rajzolásával. Ő volt 
minden idők legmenőbb szuperhőse.



A Jerome Horwitz Általános Iskola titkára 
a fiúk szempontjából szerencsés módon 
túlságosan is elfoglalt volt, hogy mindig 
rajta tartsa a szemét a fénymásolón. Így hát 
valahányszor módjuk nyílt, a fiúk beosontak 
az irodába, és csináltak pár száz fénymásolatot 
a legújabb Alsógatyás Kapitány-történetükről.

Tanítás után a játszótéren árulták a házi 
készítésű képregényeiket, darabonként ötven 
centért.

    írta George Beard
illusztrálta Harold Hutchins
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3. FEJEZET
ALSÓGATYÁS KAPITÁNY 

KALANDJAI

    írta George Beard
illusztrálta Harold Hutchins



nézzetek fel 
az égre! Az egy madár.

Hé! Haha!

Ekkor megjelent a 
színen egy újonnan 

kifejlesztett, 
rendkívüli erejű 

szuperhős.

Sötéccség és kéccségbeesés uralkodott a Földbolygón. Az utcákon a rossz fi úké lett a hatalom, és a világ összes szuperhőse túlságosan meg-öregedett már ahhoz, hogy harcoljanak a gonosz-ság ellen.

Tojásos-salá-
tás szendvics.

Dehogyis! Én 
Alsógatyás

kapitány vagyok.

Tral-la-laaaa!

Repü-
lőgép!
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Alsógatyás kapitány 
gyorsabb volt, mint egy
 száguldó gatyagumi.

HuSS

Hatalmasabb, 
mint egy bok-
szeralsó.

És képes volt
épületek felett 
átugrálni anélkül, 
hogy beakadt volna
az alsógatyája.

TRAl-lA-
lAAAA!

mindeközben
 egy környék-
beli általá-
nos iskolá-

      ban…

lapozz! 

Alsógatyás kapitány éjjel-
nappal őrködött a város 

felett, 
küzdött a 
jóért és az 
igasságért, 
méghozzá 
előmosott 
pamut-
alsóban.
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„Büdös Taco- 
meglepetés” volt 
a napi menü a 
menzán.

A szörnyeteg ide-
oda rohangált 
az iskolában, 
felfalva mindent, 
ami a szeme elé 
került…

Én vagyok az 
EHETETlEn BEHEmóT.

A menzakaja hamaro- 
san életre kelt.

kukA

kukA

Ezt mindenki annyira  
utálta, hogy vala- 
mennyien bedobták 
a kukába.

Fúj!
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Segítség! Az ehetetlen 
behemót befalt 15 ösz-
szecsukható széket,  
a tornatanárral 
                együtt!

Tral-la-laaaa!
Úgy tűnik,  
 ehhez a fel-
adathoz…

    ó, ne! 
Az összehajtható  székeket, ne! 

Igazgató

AlSóGATyáS kApITány kEll!

Alsógatyás kapitány
rengeteg alsóneműt ellőtt

 a szörnyetegre, 
de mind- 
  hiába.

hamm-
hamm
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GR R R SEGíTSéééG!

És üldözte…
és üldözte.

Az Ehetetlen Behemót végül túlságosan 
elfáradt és megszomjazott, hogy tovább 
             üldözze Alsógatyás 
                  kapitányt.

  mit szólnál egy 
korty finom víszhez?

 így hát 
 Alsógatyás  

kapitány fu-
tásnak eredt. 
Az Ehetetlen 
Behemót ül-
dözőbe vette.
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FIÚk

A szörny
eteg tehát nagyokat kor-

  tyolt egy fényes, fehér csészéből. 
Amikor 
 várat- 
    lanul…

ÉlJEn 
  AlSóGATyáS 
       kApITány!

És miután 
lehúzatott a vécén, 

az Ehetetlen 
Behemót soha 

többé nem hallatott 
magáról.

TRAl-lA-lAAA!

VÉGE
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Ne hagyjátok ki a következő 
izgalmas kalandot: 

és a

Hamarosan megjelenik
a környékbeli játszótéren.

FAHáZ
kÉpREGÉny Rt.


