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ASTA VIOLA BLIVER KAGETYV Annette Sohn Hent PDF Asta Viola er en helt almindelig pige, som går i
skole. Hun bor med sin mor, far og lillebror, Bertil, midt i byen på 4. sal.

Hver dag går hun forbi bagerbutikken og ser på kager. For hun er nemlig vild med kager, så meget at alle, der
kender hende, kalder hende for Søster Lagkage.

Men hendes mor er vild med grøntsager og har indført, at det kun er om lørdagen, at de må spise kage.

Heldigvis er der tante Rod, som bor i det store lyserøde hus, og hun er en sand

mester til at bage.

En lille hyggelig kagebog til alle os, der er vilde med kager.

Om forfatteren

Annette Sohn (f. 1968) er uddannet pædagog, mor til tre og har i 25 år arbejdet med børn.

Hun holder af børneuniverset og debuterede i 2016 som børnebogsforfatter med bogen Det fortryllede
værelse.

Med børnebogen Asta Viola bliver kagetyv formår hun med sin særlige evne og på fineste vis at kombinere
det hyggelige, det nære og at gå i børnehøjde i både ord og illustrationer.

En herlig børnebog charmerende og velfortalt om den kageglade Asta Viola.
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