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Luffes første cup Viveca Lärn Hent PDF Luffe Andersson er vild med fodbold. Han spiller på puslingeholdet i
fodboldklubben Rævene, og for første gang skal han være med til en cup-turnering. Holdet kører i samlet flok

op til en by i den nordlige del af Sverige, hvor kampene skal spilles.
Luffe giver den gas på banen, og om aftenen skal de sove i en gymnastiksal på den lokale skole, hvor Luffes
far arbejder. Eller det vil sige, hvis drengene kan falde i søvn for de voksnes snorken. Holdet både taber og
vinder kampe, og da turneringen er slut, og præmierne skal overrækkes, får Luffe en stor overraskelse.

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.
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