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Lasse-Leif og de hemmelige kæledyr Mette Finderup Hent PDF Lasse-Leif bor sammen med sin far og mor –
og dukken Luske-Lise. Lasse-Leif er altid sød og velopdragen. Siger han selv. Hver gang noget går galt, er

det Luske-Lises skyld …

Lasse-Leif elsker dyr, og han drømmer om at få sin helt egen hundehvalp eller måske en kæledrage eller en
fugleedderkop. Desværre siger hans mor altid nej, men en dag er han heldig. Han har Luske-Lise med på

besøg i børnehaven, og derhenne leger hun med en rigtig sød pige med langt hår, der skaffer hende og Lasse-
Leif et par lus – og pludselig har de mange flere kæledyr end de enogtyve, som Lasse-Leif har lært at tælle

til...

Mette Finderups bøger om Lasse-Leif og Luske-Lise skildrer i børnehøjde de glæder og sorger, der optager
mindre børn. Bøgerne er illustreret af Annette Carlsen.
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