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lave gruppearbejde sammen om 2. Verdenskrig, får de ideen til at starte deres egen modstandsgruppe ”POPA”.
Den første mission bliver at befri Pelles oldefar, Olde-Pelle, fra plejehjemmet. Olde-Pelle var nemlig med i
modstandsbevægelsen og lige den leder "POPA" har brug for. Men tingene går ikke helt som planlagt, og da
en mystisk fremmed dukker op i hovedkvarteret, sker der ting, som Pelle ikke i sin vildeste fantasi havde
drømt om ... Pelle & Petra og den sygeste redningsaktion er første bind i serien Pelle & Petra. En serie til

tweens om to herligt nørdede unger, der insisterer på retten til selv at vælge, hvem man er venner med - og på
at føre frihedskamp og projektfremlæggelse på deres helt egen måde. Fyldt med action, humor og planer, der

kun kan gå galt ... Skrevet om Pelle & Petra: "Godt og frisk skrevet og vil være velegnet til både
selvlæsning og oplæsning. Gunvor Reynberg har styr på handling og effekter, og man kan bare glæde sig til
næste bind i serien." - Bent Rasmussen, SKOLEBIBLIOTEKET  "Sjov og spændende historie om venskab,
modstandskamp, fantasi og virkelighed." **** ud af fem. - Pallesgavebod.dk "Fart og action til de drenge
som egentlig hellere vil se en film eller spille computer (som Pelle)." - DBC "Den nye serie om Pelle Pophår

skriver sig ind i rækken af nyere børnebøger, som både er fyldt med spænding, er letlæselige og har
holdninger. En stor mængde replikker er med til at give bogen liv og tempo, gøre personskildringen levende
og give lyst og drive i læsningen (…) Man lader sig som læser charmere af karaktererne i bogen - den kiksede
Pelle, den rå Petra, den seje storesøster, den halvtossede oldefar til klassens strigle. Det er varmen og humoren

i skildringen af persongalleriet, som gør, at man har lyst til at læse mere om Pelle Pophår." - Folkeskolen
»Pelle Pophår og Panodilpigen er første bind i en ny børnebogsserie om to nørdede unger, der insisterer på
retten til selv at vælge, hvem man er venner med -og på at føre frihedskamp og projektfremlæggelse på deres
helt egen måde. Fyldt med action, humor og planer, der kun kan gå galt.« - Jesper Marthin, Vanløse Bladet
"En rimelig god bog, som ikke er spild af tid at læse." - Boggnasker.dk »Tag en god bid Emil fra Lønneberg,
et par skefulde Bølle Bob, en smule Antboy, nogle stykker Bertram (spørg dine forældre, hvem det er, hvis

ikke du kender ham) og en hel del Iqbal Farooq. Så har du de fleste ingredienser i den nye børnebogsserie om
Pelle Pophår, som er på mission i retfærdighedens tjeneste … 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.« - Frederikke Winther, Weekendavisen
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