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Bulle, den modiga Lise och den galne och genialiske uppfinnaren doktor Proktor har blivit läsarfavoriter

världen över. En perfekt blandning av humor och allvar, och såklart en behövlig dos pruttpulver. Hela Norges
guldreserv har blivit stulen! Bulle, Lise och den galne Doktor Proktor tar sig genast an uppdraget att
återbörda guldet, och beger sig till London för att lösa gåtan. Utklädda till detektiver, gamla tanter och
bebisar infiltrerar de tre vännerna en kriminell liga som leds av en kvinna så ond att inte ens den brittiska
polisen vågar ge sig på henne. Men uppdraget blir svårare än de hade trott – inte bara att planera ett helt
omöjligt rån på egen hand, utan de måste också delta i en cupfinal i fotboll och utmana världens bäste

fotbollspelare, Ibranaldovez.
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