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Tiger, var är du? Ann Mari Falk Hent PDF Petter hälsar på sin mormor som bor på en ö. Där träffar han Pia
och tillsammans ger de sig ut på en ridtur. När de kommer fram till handelsboden berättar föreståndaren

Alfred att hans Tiger har försvunnit. Pia och Petter beslutar sig för att försöka leta rätt på Tiger. Överallt känns
det som om Tiger lurar på dem och skrämmer upp Petter. Men är Tiger en tiger egentligen?

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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som främst skrev barn- och ungdomsböcker men även några romaner

och deckare för vuxna. Motivet i ungdomsböckerna är ofta en
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