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Kusinerna Karlsson är tillbaka på Doppingön. Det är försommar och de ska vara några dagar på Doppingön
tillsammans med Georges halvsyster Regine, som bor i Tyskland i vanliga fall. Moster Frida har annat för sig

så barnen får rå sig själva. Men helt själva är de inte ...
På Regines resa till Sverige har någon lyckats lägga ner ett paket i hennes ryggsäck. Kusinerna vet inte vad
paketet innehåller, kan det vara en bomb? Och den som placerade paketet verkar ha följt efter Regine hela
vägen till Doppingön. Mitt i natten råkar kusinerna upptäcka en roddbåt med några okända personer i som

smyger i land för att en stund senare lika försiktigt ro därifrån igen. Vad är det egentligen som är i görningen?
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