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Så Uffe og Sara tyven? Esther Skriver Hent PDF Uffes farmor er blevet overfaldet af en tyv, som slog hende
og løb med hendes taske. Saras mors veninde har også haft besøg af en tyv. På en skovtur med Uffe og farmor

finder Sara noget, der måske kan hjælpe politiet.

Esther Skriver er født i 1926 i Ebeltoft. Hun er uddannet lærer fra Århus Seminarium i 1948, og begyndte i
1968 at skrive letlæsningsbøger for børn. I 1995 lagde hun navn til – og modtog som den første –
Skriverprisen, der hvert år tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.

Uffe og Sara bor i samme opgang. Uffe går i 3. klasse og Sara i 2. De er bedste venner og sammen oplever de
mange spændende ting. Serien om Uffe og Sara består af tre letlæsningsbøger for børn i skolens yngste

klasser.
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med hendes taske. Saras mors veninde har også haft besøg af en tyv.
På en skovtur med Uffe og farmor finder Sara noget, der måske kan

hjælpe politiet.
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faglitterær forfatter, der skriver læservenligt.

Uffe og Sara bor i samme opgang. Uffe går i 3. klasse og Sara i 2.
De er bedste venner og sammen oplever de mange spændende ting.
Serien om Uffe og Sara består af tre letlæsningsbøger for børn i
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