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Marika debuterar Ann Mari Falk Hent PDF Marika Melker är nitton år och arbetar på ett stort
försäkringsbolag. Där träffar hon Stefan Lund som hon snart blir kär i. Men trots att de jobbar över ihop, äter
lunch och går på bio verkar han inte intresserad. Istället flirtar han med de andra kvinnorna på kontoret. Men
efter företagets bal verkar det som om de två har funnit varandra. Marika blir så småningom gravid och föder
en dotter. Men Stefan är sällan hemma och Marika flyr till sin mammas vän Kri på landet. Ska de lyckas

lappa ihop sitt förhållande?

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.

 

Marika Melker är nitton år och arbetar på ett stort försäkringsbolag.
Där träffar hon Stefan Lund som hon snart blir kär i. Men trots att de

jobbar över ihop, äter lunch och går på bio verkar han inte
intresserad. Istället flirtar han med de andra kvinnorna på kontoret.

Men efter företagets bal verkar det som om de två har funnit
varandra. Marika blir så småningom gravid och föder en dotter. Men
Stefan är sällan hemma och Marika flyr till sin mammas vän Kri på

landet. Ska de lyckas lappa ihop sitt förhållande?

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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