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kærester med Mikael, som hun skal til at flytte sammen med, og hun er ved at uddanne sig til sygeplejeske.
Men den dag hun møder den noget ældre Alex, bliver alting vendt på hovedet. Pludselig opdager Eva, at hun

er forelsket - og det er ikke i Mikael.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

I bogserien følger vi Eva, kaldet Buski, hendes kamp for kærligheden og de lyspunkter og svære stunder, der
hører med til livet som sygeplejerske-studerende og meget mere...
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