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Trækfuglen Viva L\u00fctken Hent PDF Vivi bor i en hytte midt ude i naturen på en bjergskråning sammen
med sin elskede far. Her lever hun et vidunderligt liv med hele bjergsiden som legeplads og nogle få gode
kammerater at hygge sig med. En dag bliver far opsøgt af en fremmed mand, som siger, at han er Vivis mors
sekretær, og han er kommet for at tage Vivi med sig til moren. Vivi har aldrig vidst, hvad der var sket med
hendes mor, hverken om hun var levende eller død, og nu vil hun pludselig have hende hos sig. Moren var
sangerinde og forlod familien for sin karrieres skyld. Kan Vivi mon tilgive hende det? Far kan i hvert fald
ikke… Den danske forfatter Viva Lütken (1872-1947) debuterede i 1931 med romanen "Den vide – vide

verden: Fortælling for unge piger", som vandt forlaget Jespersen og Pios konkurrence om den bedste pigebog.
Sidenhen har Viva Lütken udgivet et væld af ungdomsbøger primært henvendte til unge piger.

 

Vivi bor i en hytte midt ude i naturen på en bjergskråning sammen
med sin elskede far. Her lever hun et vidunderligt liv med hele

bjergsiden som legeplads og nogle få gode kammerater at hygge sig
med. En dag bliver far opsøgt af en fremmed mand, som siger, at han
er Vivis mors sekretær, og han er kommet for at tage Vivi med sig til
moren. Vivi har aldrig vidst, hvad der var sket med hendes mor,

hverken om hun var levende eller død, og nu vil hun pludselig have
hende hos sig. Moren var sangerinde og forlod familien for sin

karrieres skyld. Kan Vivi mon tilgive hende det? Far kan i hvert fald
ikke… Den danske forfatter Viva Lütken (1872-1947) debuterede i
1931 med romanen "Den vide – vide verden: Fortælling for unge
piger", som vandt forlaget Jespersen og Pios konkurrence om den
bedste pigebog. Sidenhen har Viva Lütken udgivet et væld af

ungdomsbøger primært henvendte til unge piger.
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