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Ea 3.a - Stop nu! Puk Krogsøe Hent PDF Ea kan godt lide at lege med Asger og de andre drenge. Det er vildt,
lidt farligt og sjovt. Bare ikke når Vitus er led.

Ea ved ikke, hvordan hun skal få Vitus til at stoppe med at være tarvelig. Hun får en idé. Men er den nu også
god?

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 Rosa, der
blev udgivet som en del af Sommerfugleserien. Med udgangspunkt i sit gode kendskab til aldersgruppen, som

hun har fået igennem sit arbejde som lærer, har Puk Krogsøe blandt andet også udgivet bøgerne om Ea.
Hendes bøger er kendt for at ramme plet i forhold til både sprog og indhold, når hun i sine bøger skriver om

blandt andet venner, skole og mobning.
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