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Arthur og hans far rejser sommerlandet tyndt som klovne i et omrejsende cirkus, og Arthur hader det! Han
ville meget hellere ligge derhjemme og læse superheltetegneserier!

Heldigvis er sommeren ovre, og skolen begynder igen. Det er både godt og skidt. Godt, fordi det han ser den
smukke Josephine igen og skidt, fordi han faktisk bliver drillet ret så meget i klassen.

Af selv samme grund har Arthur ikke fortalt et ord om sin klovneaktivitet til nogle som helst i klasse, og han
er skærkslagen for at blive opdaget. Så meget desto værre da Arthur og hans far bliver hyret til et

eftermiddagsjob som klovne til et fødselsdagsselskab ... Josephines fødselsdagsselskab!!!

Arthur er rædselslagen for, at nogle genkender ham, og endnu værre bliver det, da Josephines mors smykker
bliver stjålet under festen, og Arthurs far efterfølgende bliver anholdt!

Arthur og hans allergiske detektivromanlæsende søster må selv kaste sig ud i opklaringen af tyveriet - og
finde de rigtige skurke, så deres far ikke ender i fængsel! Og tænk, i opklaringsarbejdet kommer Arthurs

klovneerfaring ham for det meste til stor hjælp!
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