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förunderlig förmåga att formulera slagfärdiga repliker och minnesvärda rader - om allt från lammungar,
spunkar och onixdagar till körsbärsblommande dalar och krigets fasor. Vilka guldkorn! Hon utvecklade en
magisk berättarteknik full med känsla och humor, med kärlek till naturen och med ett patos för den fria

tanken och ett medmänskligt och meningsfullt liv.

I den här fina, illustrerade presentboken, i vackert utförande och behändigt format, finns dels avsnitt och
repliker ur böckerna, dels andra citat samlade - både kända och mindre kända. I bokens första hälft träffar vi
Astrids alla älskade barnbokskaraktärer, och i bokens andra del ryms de vuxnare citaten med Astrids egna

uttalanden och kommentarer ur hennes Krigsdagböcker.

Vet du vad? är en bok som lockar till skratt, samtal och nya tankar hos både barn och vuxna! En bok att ge
bort, att spara, att läsa - i livets alla skeden!
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