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Petrea og kommuneheksen Mette Finderup Hent PDF Carlsens Tivoli deler festpladsen i Svendborg med en
klovnefestival. Selvfølgelig kan Petreas far ikke nære sig for at gå i klovnelære, og det viser sig hurtigt, at

han på mange måder er den største klovn af dem alle.

Petrea får dog hurtigt andet at tænke på, for der dukker en dame fra kommunen op. En af den slags damer, der
synes, at reglerne skal overholdes, og at det er helt forfærdeligt, at piger på 12 og 14 har et rigtigt arbejde i en
pølsevogn. Og hvis kommuneheksen opdager, at Lonnie rejser rundt med tivoliet helt alene, bliver hun sendt

hjem.
Det må de undgå. For enhver pris.

Petrea og kommuneheksen er 4. del i serien P3A om 12-årige Petrea fra Nørrebro.

LEKTØRUDTALELSE
"De 9-12-årige piger vil elske denne 4. del af den nutidige serie med den charmerende og selvstændige Petrea

som hovedperson. Bogen kan læses uafhængigt af de andre bind i serien ... Den punkede, seje og
selvstændige Petrea kan ses som en moderne fortolkning af figuren Puk, fra Puk bøgerne i den måde, hun
drager omsorg for andre og klarer skærene på sin helt egen facon ... læseren vil heppe på den seje Petrea og
nyde den velskrevne bog, som flyder skønt både handlingsmæssigt og sprogligt." - Lektør: Maria Sjøblom
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