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"Viv" Ellen Duurloo Hent PDF "VIV" handler om den 17-årige Viva, der efter sin mors død for tre år siden
flyttede ind hos sin mormor og hendes husholderske Avilda. Viva savner naturligvis sin mor, men hun tror
faktisk, at hvis mormor ikke hele tiden snakkede om hende, så ville hun ikke tænke så meget på hende. Men
Viva har heller ikke tænkt sig at blive hos Mormor og Avilda særlig meget længere. Hun vil nemlig ud og se
verden. Hun har aldrig været uden for Danmarks grænser, for de sidste mange år har Danmark været besat af
nazisterne. Det har Viva mærket helt tæt på, for flere gange er hun blevet vækket om natten af hendes bedste
ven, Torben, der har banket på hendes vindue for at skjule sig hos hende fra Gestapo. Avilda og mormor ved
ikke, at Torben har sovet hos Viva seks gange, for de tror nemlig, der er "noget med sex" mellem den unge
pige og den modige modstandsmand. De ved jo ikke noget om svenskeren Hans, som Viva synes, er meget

mere interessant. Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de
dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og
Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante

billeder af virkelighedens til tider grusomme verden.

 

"VIV" handler om den 17-årige Viva, der efter sin mors død for tre
år siden flyttede ind hos sin mormor og hendes husholderske Avilda.

Viva savner naturligvis sin mor, men hun tror faktisk, at hvis
mormor ikke hele tiden snakkede om hende, så ville hun ikke tænke
så meget på hende. Men Viva har heller ikke tænkt sig at blive hos
Mormor og Avilda særlig meget længere. Hun vil nemlig ud og se
verden. Hun har aldrig været uden for Danmarks grænser, for de

sidste mange år har Danmark været besat af nazisterne. Det har Viva
mærket helt tæt på, for flere gange er hun blevet vækket om natten af
hendes bedste ven, Torben, der har banket på hendes vindue for at
skjule sig hos hende fra Gestapo. Avilda og mormor ved ikke, at
Torben har sovet hos Viva seks gange, for de tror nemlig, der er

"noget med sex" mellem den unge pige og den modige
modstandsmand. De ved jo ikke noget om svenskeren Hans, som



Viva synes, er meget mere interessant. Ellen Duurloo (1888-1960)
var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de

dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under
pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe Skovsted har
hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske,
men relevante billeder af virkelighedens til tider grusomme verden.
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