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Anders ute med Taxi och två andra berättelser Ann Mari Falk Hent PDF Boken innehåller de tre spännande
berättelserna Anders ute med Taxi, Kerstin och Sebastian samt Tvillingarnas födelsedag.

Anders ute med Taxi: Anders försöker sova men det är hela tiden något som stör. Lakanet snor sig runt hans
ben och nallen trillar i golvet. Och nedanför sängen ligger taxen Taxi och gläfser i sömnen ... Så Anders går
upp istället och får av sin storebror Jonas uppdraget att gå ner med skräp till sopnedkastet. Men då går dörren

i baklås och både Anders och Taxi är utelåsta. Nu börjar äventyret ...

Kerstin och Sebastian: På Kerstins önskelista står bara en sak: "Jag vill ha en hund." Men det fick hon inte,
hon fick en lillebror istället. När det är dags för midsommar får hon en ny present: Sebastian!

Tvillingarnas födelsedag: När tvillingarna Peter och Pia vaknar på sin sexårsdag finns det inga presenter,
ingen tårta och ingen som sjunger. Besvikna bestämmer de sig för att rymma ...

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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