
Lasse-Leif og den virkelig væmmelige
makrelmad

Hent bøger PDF

Mette Finderup

Lasse-Leif og den virkelig væmmelige makrelmad 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 …

En morgen vågner Lasse-Leif og kan mærke, der er sket noget ret vildt i hans liv: Han kan ikke længere lide
makrelmadder! Desværre har hans mor ikke andet i skabene at lave madpakke af, så Lasse-Leif bliver

alligevel sendt i børnehave med tasken fuld. Men han spiser ikke nogen af makrelmadderne. Han gemmer
dem. Og som dagene går, bliver de gamle madder mere og mere væmmelige – faktisk bliver de virkelig

væmmelige til sidst ...

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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