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modstandsgruppen POPA, hvor de kæmper for børns frihed. Og der er mere end rigeligt at tage fat på. For
hvorfor er det lige, at kommunen stadig tænker på at finde en aflastningsfamilie til Petra? Og hvorfor er det at
12-årige Aziz skal sendes "hjem" til Marokko, selvom han er født og opvokset i Danmark og har en IQ som
Einstein? Dog viser det sig ikke så let at råbe systemet op når man kun går i 5. klasse, men heldigivs kan den
slags bagateller ikke stoppe en dreng med Pelles fantasi. Sammen med Petra, Olde-Pelle og en forgyldt statue
indleder POPA "Mission Præmieperker", så det giver genlyd, ikke bare på Pelles skole, men i hele landet ...
Pelle & Petra og en hel masse wallah er andet 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 ...
Pressen skrev: »Sjov, lærerig og spændende læsning.« ***** - Jan Vandall, 24timer »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 »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  »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.« - Vera

Hollerup, Lektør »Spændende og sjov historie om Pelle og Petras fortsatte kamp for børns rettigheder, og om
fantasi, frihedskamp og integration.« - Palles Gavebod »Her er skolegårdsslang, aflastningsfamilier og

håndtegn fra 2012-hverdagen skrevet med sprogligt overskud.« - Bodil Christensen, Nordjyske Stiftstidende
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