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Gruvligt mord Ann Mari Falk Hent PDF Mannen satt i en båt i vassen och såg alltihop. Namnsdagsbarnet
Sara satt i högsätet med blomkrans i håret och tog emot hyllningarna från barn och barnbarn. Och Anna, som

plötsligt reste sig och gick.
– Jaså, hon har fått nog av svärmors tyranni, tänkte han.

Han sprang ifatt Anna i gruvskogen.
– Vad ger du mig om jag befriar dig från det gamla tantskrället? sa han högt så att det ekade i gruvhålet. En
kall, unken vind svepte upp ur hålet. Det var djupt och farligt. Den gruvan tar, blir aldrig återfunnen sas det

…

Ann Mari Falk (1916-1988) var en svensk författare och översättare som främst skrev barn- och
ungdomsböcker men även några romaner och deckare för vuxna. Motivet i ungdomsböckerna är ofta en
konflikt (t.ex. skilsmässa, dödsfall) som påverkar de unga personerna och får dem att lära sig att acceptera

tillvaron och omgivningens brister.

Ann Mari Falk översatte även barn- och ungdomsböcker från norska, danska och engelska.

 

Mannen satt i en båt i vassen och såg alltihop. Namnsdagsbarnet Sara
satt i högsätet med blomkrans i håret och tog emot hyllningarna från

barn och barnbarn. Och Anna, som plötsligt reste sig och gick.
– Jaså, hon har fått nog av svärmors tyranni, tänkte han.

Han sprang ifatt Anna i gruvskogen.
– Vad ger du mig om jag befriar dig från det gamla tantskrället? sa
han högt så att det ekade i gruvhålet. En kall, unken vind svepte upp

ur hålet. Det var djupt och farligt. Den gruvan tar, blir aldrig
återfunnen sas det …

Ann Mari Falk (1916-1988) var en svensk författare och översättare
som främst skrev barn- och ungdomsböcker men även några romaner

och deckare för vuxna. Motivet i ungdomsböckerna är ofta en
konflikt (t.ex. skilsmässa, dödsfall) som påverkar de unga personerna
och får dem att lära sig att acceptera tillvaron och omgivningens

brister.

Ann Mari Falk översatte även barn- och ungdomsböcker från norska,
danska och engelska.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Gruvligt mord&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


