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письменниці Астрід Ліндгрен
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Астрід Анна Емілія Ліндгрен —
шведська дитяча письменниця. Свою
першу казку «Пеппі Довгапанчоха» А.
Ліндгрен написала в
якості подарунка для
доньки у 1944 році. Книга
дуже швидко набула
популярності. Ліндгрен
запросили працювати в
дитяче книжкове видавництво. З тих пір
казки письменниці набували популярності.
Авторка написала і видала такі твори:
«Роня - дочка розбійника», «Еміль із
Леннебергі», «Расмус-Бурлака», «Карлсон,
що живе на даху», «Міо, мій Міо» та інші.
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А. Ліндгрен була нагороджена
численними нагородами та відзнаками.
У 1957 році стала першою дитячою
письменницею, яка одержала літературну
премію імені Ханса Кристіана Андерсена,
засновану шведською державою за
літературні досягнення.
2002 року урядом Швеції, у пам'ять та
на честь видатної дитячої письменниці,
було засновано премію імені Астрід
Ліндгрен.
Герої
Казок
Астрід
Ліндґрен
популярні вже майже століття. І дорослі і
малі читачі залюбки читають оповідання
про неймовірні пригоди та витівки
кумедних, ні на кого не схожих героїв.
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