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Lyckospindeln Ann Mari Falk Hent PDF När den rike affärsmannen Simon Nordgren dör möts släkten på
hans begravning. Till och med Charlotte Nordgren, Simons kusin, är där trots att hon är släktens svarta får,

utfattig som hon är. Simons änka Anita ger henne en blick som kunde döda. Begravningen och den
efterföljande middagen blir en pina och Charlotte vill bara hem. När hon lämnar middagen ramlar hon ner för

en trappa och förs till sjukhus, övertygad om att hon blivit puttad. I fallet tappar hon en liten brosch
föreställande en spindel. Den har hon fått av Simon och den ska bringa tur. En lyckospindel. Men den har

hittills inte fört särskilt lycka med sig ...

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.

 

När den rike affärsmannen Simon Nordgren dör möts släkten på hans
begravning. Till och med Charlotte Nordgren, Simons kusin, är där
trots att hon är släktens svarta får, utfattig som hon är. Simons änka
Anita ger henne en blick som kunde döda. Begravningen och den

efterföljande middagen blir en pina och Charlotte vill bara hem. När
hon lämnar middagen ramlar hon ner för en trappa och förs till
sjukhus, övertygad om att hon blivit puttad. I fallet tappar hon en

liten brosch föreställande en spindel. Den har hon fått av Simon och
den ska bringa tur. En lyckospindel. Men den har hittills inte fört

särskilt lycka med sig ...

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=Lyckospindeln&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


