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Resan tillbaka Ann Mari Falk Hent PDF 15-åriga Eva är nyinflyttad i Stockholm och allting känns hemskt.
Hon har inga kompisar och bestämmer sig därför för att åka tillbaka till sin barndomsö på skollovet. Men det
blir inte riktigt som Eva tänkt sig, vädret är ruggigt och grått och klasskamraten Stig följer med henne. Stig,
som hon nästan är lite rädd för. Redan första dagen stjäl han en kniv från handelsboden. Varför måste Stig

förstöra Evas vistelse på ön?

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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