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Glem det aldrig Viva Lütken Hent PDF Mette har glædet sig til at starte i skolen, og hun synes, mor har gjort
et så fint stykke arbejde med at sy hendes skolesæk, så man slet ikke kan se, at den er lavet af en gammel

sæk, og med at blankpolere hendes træsko, så de ser så fine ud. Men de andre børn er nådesløse og giver sig
til at danse rundt om hende og sparke støv på træskoene, så de slet ikke skinner længere. Det var ikke sådan,

Mette havde regnet med, skolen skulle starte.

Viva Lütken har skrevet en varm og rørende beretning om en lille piges barndom under besættelsen, som
giver et spændende indblik i, hvordan børn oplevede den svære tid.

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.

 

Mette har glædet sig til at starte i skolen, og hun synes, mor har gjort
et så fint stykke arbejde med at sy hendes skolesæk, så man slet ikke
kan se, at den er lavet af en gammel sæk, og med at blankpolere

hendes træsko, så de ser så fine ud. Men de andre børn er nådesløse
og giver sig til at danse rundt om hende og sparke støv på træskoene,
så de slet ikke skinner længere. Det var ikke sådan, Mette havde

regnet med, skolen skulle starte.

Viva Lütken har skrevet en varm og rørende beretning om en lille
piges barndom under besættelsen, som giver et spændende indblik i,

hvordan børn oplevede den svære tid.

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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