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„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
anyukám majd az összes részt megveszi nekem!” Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
George-ra és Haroldra, csak én nem vagyok bajkeverő. ”
 Alex

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 

Lapozós mozival!

„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
”

Alex

George és Harold egy sor buta csínnyel tönkretették az 
iskola tudományos vetélkedőjét. Aztán véletlenül 
létrehoztak egy sereg gonosz, beszélő vécécsészét, akik 
világuralomra törnek. Ki fogja megállítani a vérszomjas 
szobaűrszékeket!? Úgy néz ki, ez a feladat Alsógatyás 
Kapitányra vár!

MX1062_Alsogatyas_kapitany2_G18mm_v04.indd   1 2019.02.19.   10:49:10



BÓNUSZ: A könyvben megtalálod George és 
Harold eredeti képregényét!

www.delfinkonyvek.hu

MX-1086
2799 Ft

Többet szeretnél tudni?

9 7 8 9 6 3 4 9 9 0 3 1 4

„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
anyukám majd az összes részt megveszi nekem!” Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
George-ra és Haroldra, csak én nem vagyok bajkeverő. ”
 Alex

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 

Lapozós mozival!

„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
”

Alex

George és Harold egy sor buta csínnyel tönkretették az 
iskola tudományos vetélkedőjét. Aztán véletlenül 
létrehoztak egy sereg gonosz, beszélő vécécsészét, akik 
világuralomra törnek. Ki fogja megállítani a vérszomjas 
szobaűrszékeket!? Úgy néz ki, ez a feladat Alsógatyás 
Kapitányra vár!

MX1062_Alsogatyas_kapitany2_G18mm_v04.indd   1 2019.02.19.   10:49:10



MX0000_Alsogatyas_kapitany_2 resz_beliv_KIFUTOS_137x205_V21.indd   3 2019.03.25.   8:42:19

 részlet 

BÓNUSZ: A könyvben megtalálod George és 
Harold eredeti képregényét!

www.delfinkonyvek.hu

MX-1086
2799 Ft

Többet szeretnél tudni?

9 7 8 9 6 3 4 9 9 0 3 1 4

„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
anyukám majd az összes részt megveszi nekem!” Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
George-ra és Haroldra, csak én nem vagyok bajkeverő. ”
 Alex

A világhírű, szuper animációs technika, amivel

te lehetsz az, aki irányítja az eseményeket! 

Lapozós mozival!

„Imádom Alsógatyás Kapitány kalandjait! Remélem, 
Dóra

„Imádok rajzolni és történeteket kitalálni! Ebben hasonlítok 
”

Alex

George és Harold egy sor buta csínnyel tönkretették az 
iskola tudományos vetélkedőjét. Aztán véletlenül 
létrehoztak egy sereg gonosz, beszélő vécécsészét, akik 
világuralomra törnek. Ki fogja megállítani a vérszomjas 
szobaűrszékeket!? Úgy néz ki, ez a feladat Alsógatyás 
Kapitányra vár!

MX1062_Alsogatyas_kapitany2_G18mm_v04.indd   1 2019.02.19.   10:49:10



1. FEJEZET
GEORGE ÉS HAROLD

Íme George és Harold. George a bal oldalon 
lévő nyakkendős, tüskehajú fiú. Harold jobb 
oldalt látható, pólóban, a frizurája rendetlen. 
Mostantól tartsátok ezt észben!



Attól függően, hogy kitől kérdezi az ember, 
sokféle dolgot lehet hallani George-ról és 
Haroldról.

A tanítónénijük, Miss Ribble talán 
azt mondaná, hogy George és Harold 
bomlasztóak, és magatartási problémákkal 
küzdenek.

A tornatanáruk, Mr. Meaner esetleg 
hozzátenné, hogy nagyon rájuk férne egy 
komoly ráncba szedés.

Az igazgatójuknak, Mr. Kruppnak 
valószínűleg volna még néhány keresetlen 
szava, mint például alamuszi, bűnösen 
rakoncátlan, továbbá „elkapom azokat 
a fiúkat, még ha addig élek…” Nos, van 
elképzelésetek.



Ha viszont a szüleiket kérdeznétek, ők 
bizonyára azt mondanák, hogy George 
és Harold okosak, kedvesek és nagyon 
jószívűek… Még ha lököttek is kissé időnként.

Én kénytelen vagyok egyetérteni a 
szüleikkel.



Ámde a lököttségük miatt időnként bizony 
még így is nagy bajba kerültek. Egy ízben 
tulajdonképpen annyira nagy bajba kerültek, 
hogy véletlenségből majdnem elpusztították 
az egész bolygót egy sereg gonosz, 
rosszindulatú, beszélő vécécsészével!

Mielőtt azonban elmesélhetném nektek 
azt a történetet, ezt a történetet kell 
elmesélnem…
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2. FEJEZET
EZ A TÖRTÉNET

Egy szép délelőtt a Jerome Horwitz Általános 
Iskolában George és Harold éppen kijöttek 
a negyedikesek gyógytornaórájáról, amikor 
megpillantottak egy jókora feliratot 
a folyosón.

Az évenként megrendezésre kerülő 
Találmányi Szemlegyülit bejelentő hirdetmény 
volt az.
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George és Harold szép emlékeket őriztek 
az előző évi Találmányi Szemlegyüliről, 
de az idei egy kicsit másnak ígérkezett. Az 
első díj elnyerőjét megillette az „Egynapos 
Diákigazgató” cím.

– Ejha! – szólalt meg George. – Bárki 
lesz is az igazgató, egész nap ő diktálja 
majd a szabályokat, és azokat a szabályokat 
mindenkinek követnie kell.

– Az idén nekünk kell elnyernünk az első 
díjat! – kiáltott fel Harold.
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Pontosan ekkor bukkant fel Mr. Krupp, 
George és Harold iskolájának igazgatója.

– Nana! – kiáltotta. – Lefogadom, hogy ti 
ketten rosszban sántikáltok!

– Nem különösebben – felelte George. 
– Csak az idei vetélkedőről szóló hirdetményt 
olvassuk.

– Igen – mondta Harold. – Szeretnék 
elnyerni az első díjat, hogy Egynapos 
Diákigazgatók lehessünk!
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– Hahahahaha! – nevetett Mr. Krupp. – 
Komolyan azt gondoljátok, hogy engedlek 
benneteket benevezni az idei vetélkedőre azok 
után, amit a tavalyi Találmányi Szemlegyülin 
műveltetek?!!?

George és Harold elmosolyodtak, és 
felidézték magukban az Első Találmányi 
Szemlegyülit…
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3. FEJEZET
A VISSZAEMLÉKEZÉS

Nagyjából egy évvel azelőtt történt, hogy 
a Jerome Horwitz Általános Iskola teljes 
tantestülete és valamennyi tanulója 
összegyűlt a tornateremben, és tanúi lettek 
a később „ragadós szék incidensként” 
emlegetett esetnek. George és Harold léptek 
a mikrofonhoz.
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 Hölgyeim és uraim! – mondta George. 
– Harold és én feltaláltunk valamit, amitől 
garantáltan mindenki hozzáragad a székéhez!

– Igen – tette hozzá Harold. – Ragasztónak 
nevezzük.

Mr. Krupp nagyon mérges lett. – Nem ti 
ketten találtátok fel a ragasztót! – kiáltotta. 
Felállt, hogy elvegye Haroldtól a mikrofont, 
de a széke vele együtt emelkedett. Mindenki 
nevetett a tornateremben.

Felállt az iskolatitkár Mrs. Anthrope, 
hogy segítsen Mr. Kruppnak leválasztani 
a széket a nadrágjáról. De az ő széke is vele 
együtt emelkedett. A tornateremben még 
harsányabban nevetett mindenki.
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Felállt a többi tanár is, és – kitalálhatjátok – 
ők is összeragadtak a székükkel. A nézőtéren 
mindenki dőlt a röhögéstől.

Felállt egy gyerek, hogy kimenjen 
a mosdóba, és ő is emelte magával a székét. 
A közönség ekkor már nem nevetett annyira. 
Mindenki gyorsan megnézte a saját székét, 
és a nevetés hirtelen teljesen abbamaradt. 
Az egész iskolában mindenki hozzáragadt 
az ülőhelyéhez.
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Tudjátok, az ugyan igaz volt, hogy nem 
George és Harold találták fel a ragasztót, de 
egy újfajta ragaszót bizony feltaláltak. Pusztán 
azzal, hogy gumicementet kevertek össze 
narancslé-koncentrátummal, gyorsan száradó, 
testhőre aktiválódó ragasztót állítottak elő. 
Aztán aznap kora reggel a tornateremben 
az összes széket bekenték ezzel a speciális 
ragasztóval, kivéve a sajátjukat. 

A tornateremben mindenki haragtól 
fortyogva meredt George-ra és Haroldra.

– Van egy jó ötletem – szólalt meg George.
– Micsoda? – kérdezte Harold.
– FUTÁS!!! – kiáltotta George.
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George és Harold szája a fülükig húzódott, 
miközben felidézték a bolond találmányukat, 
és az alkalmazását követő káoszt.

– Az piszok jó volt – nevetett Harold.
– Aha – kuncogott George. – Nehéz lesz az 

idén túlszárnyalni.
– Hát, az idén nem lesz rá esélyetek – 

jelentette ki Mr. Krupp. Elővett egy nagyítót, 
és a hirdetmény apróbetűs része fölé tartotta.

„Ez a vetélkedő nyitott minden harmadik és 
negyedik osztályos tanuló számára, KIVÉVE 
George Beardöt és Harold Hutchinst.”
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– Úgy érti, hogy mi nem nevezhetünk be 
a vetélkedőre? – kérdezte George.

– Még úgyabbul – nevetett Mr. Krupp. – Ti, 
fiúk, még csak meg sem jelenhettek az idei 
vetélkedőn. Egész napra tanulószobába foglak 
dugni benneteket. – Mr. Krupp megfordult, és 
diadalmasan nevetve ellépdelt.

– Piszkok! – szólalt meg Harold. – Mit 
fogunk most csinálni?

– Hát – mondta George –, ismered a régi 
mondást: Ha nem csatlakozhatsz hozzájuk, 
győzd le őket!


