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skøre stregtegninger = megasjov læsning Ruben går på en skole, som har verdens værste skoleinspektør! Og
hvad værre er, det er inspektøren, som underviser i svømning, og Ruben har vandskræk ... Svømmedagen
nærmer sig og dermed Rubens chance for at tage svømmemærket. Der er bare ét problem: Ruben kan ikke
svømme, og han har ikke den mindste lyst til at lære det. Han har jo vandskræk! For at få svømmemærket,
skal man svømme 25 meter og desuden dykke ned på bunden af svømmebassinet. Og så skal man også lige
redde skoleinspektøren. Ja, du hørte rigtigt: Ud over at være i fare for at drukne sig selv risikerer Ruben altså
også at drukne inspektøren. Ruben ved ikke helt, hvad han er mest bange for: vandet eller inspektøren. Ruben
og bedstevennen Kent må lave en plan for at undslippe eller allerhelst helt få stoppet svømmedagen. Vi følger
Ruben og Kent gennem ellevilde påfund og forsøg, men tiden går, og snart er der svømmedag. Marius Horn
Molaug og Kristoffer Kjølberg har med ”Verdens værste inspektør” skabt en totalt crazy, letlæst historie, hvor
tekst og tegninger uanstrengt og legende kompletterer hinanden. Man skal være svømmende inspektør (af den

gamle skole) for ikke at drukne i latter over den her historie.
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