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»Rekommenderas varmt till alla!« ; SVD »En väldigt fin och lärorik bok om Astrid Lindgren.
Dessutom lättläst så den passar både barn och vuxna.
Rekommenderas!« ; BOKTYCKE Hon är mamma till Pippi, Ronja, Madicken, Emil, Bröderna Lejonhjärta
och många, många andra Men vem var egentligen Astrid Lindgren? Visste du att hon tyckte om att spela
fotboll och att hon drömde om att lära sig åka slalom? Eller att hon gillade att klä ut sig till häxa och skoja
med små barn? Visste du att hon skrev en väldigt hemlig bok för polisen och att hon fortsatte att klättra i träd
även när hon var gammal? I den här boken får du läsa den fantastiska historien om hur Astrid Lindgren från
Vimmerby blev en av världens mest älskade författare. Boken är rikt illustrerad - i samma anda som Astrid
Lindgrens älskade barnböcker - av den prisbelönta illustratören och barnboksförfattaren Lisa Aisato.
AGNES-MARGRETHE BJORVAND [f. 1969] är litteraturvetare med inriktning på barnbokslitteratur, lektor,
skribent, redaktör och översättare. I sin forskning specialiserade hon sig tidigt på Astrid Lindgrens fiktiva
världar. LISA AISATO [f. 1981] är en bildkonstnär, illustratör och barnboksförfattare.
Hon har skrivit och illustrerat ett flertal barnböcker. »Perfekt julklapp för alla bokläsande barn!« ; JESSICAS
VIKTIGA MÅL »Med en blandning av citat, levnadsbeskrivning, fakta och fantastiska bilder har den norska
duon Agnes-Margrethe Bjorvand och Lisa Aisato åstadkommit en gripande biografi om Astrid och hennes
värld som det är svårt att slita sig från. Språket har en så Lindgrensk prägel att den faktiskt kunde varit skriven
av Astrid själv.« Betyg 5 av 5 ; LITTERATURMAGAZINET »En välavvägd blandning av biografi, citat,
vackra illustrationer och berättelser om liv och dikt.« ; SMÅLANDSPOSTEN »Fantastisk illustrerad biografi
över Astrid Lindgrens liv. Den lättlästa faktatexten både sammanfattar det viktigaste ur Lindgrens liv och gör
människan bakom succén mer levande genom personliga skildringar och citat.

Tillsammans med de vackra och trogna akvarellmålningarna är boken oslagbar och ett måste för både vuxna
och barn!« Betyg 5 av 5, Bibliotekariens tips ; BOKKOLL.SE »En väldigt vacker bok, både visuellt och
skriftligt. Och ett fantastiskt levnadsöde för en exceptionell person.
Jag absolut älskade den. Rekommenderas varmt.« ; PETRAS BOKBLOGG »Det är en mycket fin berättelse
som fångar Astrids känsla för fantasi och pärlorna ur hennes liv. Om du inte vet vad du ska ge ett barn i
present, så ge den här!« ; FEMINISTBIBLIOTEKET »Bjorvands skickliga berättande tillsammans med
Aisatos fantastiska illustrationer skapar i kombination en läsupplevelse och fest för ögat som tveklöst kan
uppskattas av vuxna liksom barn.
En framtida klassiker som har en given plats i varje barnrum.« ; DAVID JOHANSSON, TOTALLY
ÖREBRO
Astrid Lindgren grew up in Näs, near Vimmerby, Småland, Sweden, and many of her books are based on her
family and childhood memories and landscapes. Herzlich Willkommen auf unserer Homepage. Astrid
Lindgren erhebt ihre Stimme gegen Tierquälerei: Beendet die katastrophalen Zustände in der
Massentierhaltung. Biography; Family; Life; Career; Influencing public opinion The Parents. Astrid
Lindgren grew up in Näs, near Vimmerby, Småland, Sweden, and many of her books are based on her family
and childhood memories and landscapes. Det kan vara en stor upplevelse för en liten tjej eller kille att stå mitt
i händelsernas centrum, med sina.
„Gunnar, Astrid, Stina und Ingegerd, so hießen die Ericssonskinder auf Näs. Det här är platsen där Astrid
Lindgrens. The Person; Her works; More facts; Characters; Around the world. Astrid Lindgren (Zweedse
uitspraak: [ˈastrɪd ˈlɪŋɡreːn]), geboren als Astrid Anna Emilia Ericsson (Näs (bij Vimmerby), 14 november
1907.
Astrid Lindgren, 1960 Imię i nazwisko Astrid Anna Emilia Lindgren Data i miejsce urodzenia 14 listopada
1907 Vimmerby: Data i miejsce śmierci Bøkene til Astrid Lindgren er solgt i over 100 millioner eksemplarer
på verdensbasis, og de er blitt oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Ein Plädoyer gegen
Massentierhaltung. Ob als kleines Nest für den gemütlichen Rückzug aus dem Alltag oder als
Bewegungsfläche für die niemals müde Rasselbande, das Fereinhaus Astrid. Astrid Lindgren. Check out
pictures, bibliography, and biography of Astrid Lindgren Herzlich Willkommen auf der Homepage der
Gemeinschaftsgrundschule Hüls “Astrid-Lindgren-Schule” in Krefeld-Hüls. Teater mitt bland våra besökare.
Es war schön, dort Kind zu sein, und schön, Kind von Samuel August und.
Astrid Anna Emilia Ericsson coniugata Lindgren nota semplicemente come Astrid Lindgren (Vimmerby, 14
novembre 1907 – Stoccolma, 28 gennaio 2002) è stata.
Astrid Anna Emilia Ericsson coniugata Lindgren nota semplicemente come Astrid Lindgren (Vimmerby, 14
novembre 1907 – Stoccolma, 28 gennaio 2002) è stata. Astrid Lindgren grew up in Näs, near Vimmerby,
Småland, Sweden, and many of her books are based on her family and childhood memories and landscapes.
An important source of inspiration for Astrid was the family life of her childhood, and most particularly her
parents, Samuel August Ericsson.

