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Skepp ohoj! Ann Mari Falk Hent PDF Varje gång Kalle och Lotta leker på bryggan blir mamma arg. Hon blir
arg för att hon är rädd, förstås. Men Kalle och Lotta dras till bryggan ändå, och en dag bestämmer de sig för
att bygga en båt. De använder en gammal kärra som grund, men vet inte vad de ska ta som segel. Plötsligt får

de syn på några vita tyger som hänger på tork. Nu bär det av mot Kina!

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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