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Mission Bøhlandet Gunvor Reynberg Hent PDFMission Bøhlandet er 3. bind i Gunvor Reynbergs

humoristiske hverdagsserie om Pelle & Petra, to herligt anderledes unger, der insisterer på retten til at føre
frihedskamp på deres helt egen måde. Fyldt med action, humor og planer, der kun kan gå helt galt ... Pelle og
Petra har oprettet modstandsgruppen POPA, hvor de kæmper for børns frihed. Så da Petra bliver sendt til
Jylland, hvor hun skal tilbringe sommeren hos en plejefamilie, er Pelle parat til den store befrielsesaktion.
Men da han kommer til Jylland, dukker større og mere alvorlige problemer op. Pelle og Petra får hurtigt lagt

sig ud med den lokale knallertgruppe Hvidt Shit og tingene eskalerer, da gruppen begår hærværk i
plejefamiliens økologiske gårdbutik. Pludselig er Pelle og Petra midt i en ny aktion, som involverer en
mystisk pølsemand, kanonslag og en vild biljagt. De må erkende, at der er alt andet end kedeligt på
Bøhlandet … Pressen skrev om de to første Pelle & Petra bøger: »Det er en både underholdende,

actionfyldt og meningsfyldt fortælling, der vil tiltale mange i målgruppen. Den letlæste tekst, den sprælske
humor og den ungdommelige jargon vil sammen med den emnemæssige aktualitet måske få selv bogdroppere
til at læse igen. Pelle Pophår er underholdende selskab og et frisk pust hen over det børnelitterære landskab.«
- DBC   »Historierne er fulde af skøre ideer og skæve eksistenser, som gør Pelles verden interessant at træde
ind i. Bøgerne er skrevet med en sjældent fin blanding af humor og alvor, fakta og fiktion, som gør læsningen
både underholdende, tankevækkende og måske endda inspirerende.« - Weekendavisen »Gunvor Reynberg har
fundet en god, sjov, fin og ligefrem tone med masser af action og ydermere med et pænt stænk af alvor i. Flot

gået!« - Bent Rasmussen, Redaktør af ”Skolebiblioteket”, EMU
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