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To må man være Viva Lütken Hent PDF Ester er en uvorn ung pige, der lige siden sin fars død bare er blevet
mere og mere uregerlig og trodsig. Hendes mor har overvejet at sende hende på kostskole, for hun har ikke
selv den faste hånd, den unge pige har brug for. Men så møder hun en rig mand, der netop har den faste hånd,
som hendes datter skal bruge, og tilmed en stor formue. Men det bliver ikke så enkelt at bringe en ny mand

ind i familien, som hun havde håbet, for Ester har sin egen mening om sagen.

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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