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Vem är Ulla? Ann Mari Falk Hent PDF Ulla vill inte flytta till en småstad och inte träffa sin styvfar som är
bagarmästare och ser ut som en julgris. Hon vill inte byta skola heller. Hon vill bara bo kvar i mammans
mysiga lägenhet och gå kvar i sin skola. Men vad har hänt med Ulla? Hon som var så glad och trevlig har
plötsligt blivit tjurig och olycklig. Ulla funderar över det och kommer fram till att hon har glömt bort den

gamla, trevliga Ulla och istället skapat en ny åt familjen.

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.

 

Ulla vill inte flytta till en småstad och inte träffa sin styvfar som är
bagarmästare och ser ut som en julgris. Hon vill inte byta skola
heller. Hon vill bara bo kvar i mammans mysiga lägenhet och gå
kvar i sin skola. Men vad har hänt med Ulla? Hon som var så glad
och trevlig har plötsligt blivit tjurig och olycklig. Ulla funderar över
det och kommer fram till att hon har glömt bort den gamla, trevliga

Ulla och istället skapat en ny åt familjen.

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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