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Luffe og Rævene Viveca L\u00e4rn Hent PDF Selv om man kun er seks år, kan man stadig godt være tosset
med fodbold. Det er Luffe Andersson i hvert fald. Luffe drømmer om at komme med på et fodboldhold og
heldigvis får han en plads på et puslingeholde i fodboldklubben Rævene. Luffe er ellevild. På holdet møder
han Lille, som egentlig er ret stor. De to drenge bliver venner, og når de ikke lige spiller fodbold i klubben, i
skolegården eller på vejen, bytter de foldboldkort. For Luffe og Lille er fodbold som livet selv – noget man
ikke kan blive træt af. Viveca Lärn, tidligere Viveca Sundvall, (f.1944) er en svensk forfatter og journalist.
Lärn debutterede i 1975 og har siden udgivet mere end 40 børnebøger, samt en del romaner for voksne, som
efterfølgende har dannet baggrund for den svenske tv-serie Saltön. Viveca Lärn har modtaget en del priser for
sit forfatterskab blandt andet den fornemme Astrid Lindgren Pris, og flere af hendes bøger er oversat til over

ti forskellige sprog. Luffe Andersson er tosset med fodbold, og sammen med sine kammerater i
fodboldklubben Rævene oplever han en masse sjove ting og får spillet nogle spændende kampe. Kom så

Luffe!
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