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Stormen Viva Lütken Hent PDF Boy bliver femtenårige Agnete kaldt, fordi hendes far er så skuffet over, at
hun ikke blev en dreng. Hun er dødtræt af at bo hos farmor og farfar, når hun egentlig synes, hun burde være
matros på fars skib. Hun er trods alt vokset op på havet, men fordi hun er en pige, kan hun ikke blive en del
af besætningen, som hun ville kunne, hvis hun var en dreng. Folk siger, at det bedste, hun kan håbe på, er at
komme til søs som radiotelegrafist eller kahytjomfru. Alligevel kan Agnete ikke lade være med at drømme

meget større end det …

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.

 

Boy bliver femtenårige Agnete kaldt, fordi hendes far er så skuffet
over, at hun ikke blev en dreng. Hun er dødtræt af at bo hos farmor
og farfar, når hun egentlig synes, hun burde være matros på fars skib.
Hun er trods alt vokset op på havet, men fordi hun er en pige, kan
hun ikke blive en del af besætningen, som hun ville kunne, hvis hun
var en dreng. Folk siger, at det bedste, hun kan håbe på, er at komme
til søs som radiotelegrafist eller kahytjomfru. Alligevel kan Agnete

ikke lade være med at drømme meget større end det …

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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