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Ea får sin første mobil. Hun har ventet længe på den, for alle de andre i klassen har en. Hun kommer på
Instagram og lærer at sende gruppebeskeder. Men hvad gør man, når der en dag ligger en tarvelig besked til

hende, som alle andre også kan se? Og hvem er det, der sender de dumme beskeder?

Ea 3.a er en serie bøger for de 6-9 årige. Hver bog tager små og store probemer op, og de gør det, så børn kan
genkende sig selv. Både når man er sød, men også når man er mindre sød over for sine venner.

I serien Ea 3.a er der kommet følgende bind:
Den nye skole (1)

Må jeg være med? (2)
Stop nu! (3)

Hvem er du? (4)

Fra ca. 6 år
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