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Petunia Nanna Gomaa Hent PDF Petunia går i børnehave og har glædet sig til at komme hen og lege med sine
venner Laura og Mia. Men dagen starter rigtig dumt, for da Petunia kommer, leger Laura og Mia allerede med
Frederikke. De leger hemmelig klub. Og Frederikke siger at Petunia ikke må være med, for det kan man ikke
være, hvis man har grønt tøj på. Og det har Petunia næsten altid, for grøn er hendes yndlingsfarve. Petunia
løber ud på legepladsen og gemmer sig i hulen under busken. Hun er rigtig ked af det, men så mærker hun

den hvide sten i kjolelommen. Den sten, som hun fandt ved Mormors sommerhus, som er så fin og glat og rar
at røre ved. Og som Mormor siger er magisk. Måske kan den få alting til at blive anderledes... En sød bog om

venskab og fællesskab
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