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Lasse-Leif har verdens klammeste far Mette Finderup Hent PDF Lasse-Leif er lige blevet fire år. Han 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 og Luske-Lise drømmer om at lave verdens bedste museum med klamme ting. Sammen indsamler
de alle mulige rigtig gode museumsting i haven, men desværre kommer mor til at vælte spanden, så alle

billerne og dræbersneglene flygter. Lasse-Leif er imidlertid så heldig, at hans far ligger syg med snot over det
hele og kæmpestor, rød næse. Det er megaklamt, og inden længe er far hovedattraktionen på Lasse-Leifs nye

museum ...

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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