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Askungen och döden Ann Mari Falk Hent PDF När Cecilia Malmbergs pappa gifter om sig med den
charmanta och sofistikerade Irene faller hennes värld samman. På köpet får hon nämligen två styvsystrar som

både stjäl hennes pappas kärlek och hennes barndomsvän Peter, som alltid stått på Cecilias sida.
– Jag hatar henne, skriver Cecilia i sin dagbok.

När de sedermera åker till Stockholms skärgård för att fira påsk utspelar sig en morddrama mitt framför deras
ögon. Nyckeln till dramat finns mitt ibland dem …

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.

"Hon behärskar såväl ämnet som stilen suveränt. Något av en fullträff."
– Nya Wermlands-Tidningen
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