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Min syster Agneta Ann Mari Falk Hent PDF Agneta har svart lugg som hänger ner över de kraftigt målade
ögonfransarna. Hon har högklackat och klänning med åtdraget skärp i midjan. Precis så som pappa inte vill
att hon ska se ut. Agneta är moderlös och hennes pappa har bestämt att hon behöver en kärleksfull kvinnas
vårdande hand. Därför ska han gifta sig med Ellen Nord. Agneta ska få en styvmor. Och en styvsyster, Petra,

en liten smal flicka med morotsfärgat hår. Åh nej …

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.
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