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En fiks idé Viva Lütken Hent PDF Eva er kun 15 år, og alligevel er det hende, der har ansvaret for at holde
hus for sin far og at tage sig af sine to mindre søskende. Det er ikke altid let, når hun også selv går i skole,
men hun finder sig pænt i det. Eva har til gengæld store drømme om at komme ud at opleve verden. Hun

tager sprogtimer i italiensk, for selvom far siger, at han ikke har råd til at sende hende udenlands, så giver hun
ikke op! Hun skal nok komme til Italien, når nu hun vil det så brændende.

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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