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”Jeg hedder Lisa og er ni år og bor i Bulderby. Mor siger, at hun tror, det hedder ’Bulderby’, fordi vi børn her
i Bulderby buldrer så meget. Det er ikke til at fatte, hvordan seks børn kan lave så meget spektakel, siger
hun.” Men det er altså svært at være stille, når man har det sjovt!

Bulderbybøgerne er digtet over Astrid Lindgrens egen dejlige barndom i Småland. I serien findes:

 

Alle vi børn i Bulderby
Børnene i Bulderby

Mere om os børn i Bulderby
Vi har det dejligt i Bulderby

 

Lydbogen er indlæst af skuespiller Vibeke Hastrup.
 

Politiken skrev: "Det er en ren og ublandet fornøjelse at høre Vibeke Hastrup læse op af Astrid Lindgrens
’Alle vi børn i Bulderby’.

Hun gør det som en veloplagt, medsmilende storesøster. På den måde fortyndes Bulderbybyens antikverede
landlighed, samtidig med at den stjerneøjede legeglæde bliver bevaret. Når teksten tillige er den nye

oversættelse af Kina Bodenhoff, som lægger vægt på Astrid Lindgrens mundtlighed, er det tid til at tænde
julelysene."
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