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Vådeld Ann Mari Falk Hent PDF Ingers mamma oroar sig för att hennes dotter spenderar alldeles för mycket
tid med en pojke som heter Håkan Larsson. Inger håller egentligen med men det är som om han tänder en

vådeld inom henne. Samtidigt börjar det gå rykten om hennes pappa på stan, att han har gått och förälskat sig
i en ung kvinna. Dessutom tänds det andra slags vådeldar på sina håll i staden, gåtfulla bränder som håller

den lilla staden i skräck. Har Håkan något med det att göra …?

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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