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Ea 3.a - Hvem er du? Puk Krogsøe Hent PDF Ea har endelig fået en mobil. Mille hjælper hende med at blive
bruger på Instagram, uden at Eas mor og far ved det.

Men så får Ea dumme beskeder på sin mobil. Hvem sender dem? Og hvad skal hun gøre?

Ea er den nye pige i klassen. Hun er lige flyttet og skal derfor starte i 3.a et nyt sted. Bøgerne om Ea fortæller
om alt lige fra venskaber, skole, klassekammerater, mobning og tegneklubber.

Puk Krogsøe (f. 1974) er uddannet folkeskolelærer og debuterede som forfatter med sine bøger om Rose, der
blev udgivet som en del af Sommerfugleserien. Med udgangspunkt i sit gode kendskab til aldersgruppen, som
hun har opnået gennem sit arbejde som lærer, har Puk Krogsøe udgivet flere bøger til de 7-10-årige. Hendes
bøger er kendt for at ramme plet i forhold til både sprog og indhold, når hun skriver om blandt andet venner,

skole og mobning.
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