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Lasse-Leif samler på det hele Mette Finderup Hent PDF Lasse-Leif bor sammen med sin mor og far og sin
ven Luske-Lise. Luske-Lise er en dukke, som Lasse-Leif engang har fået af sin mor. Luske-Lise er ikke en

helt almindelig dukke. Hun gør nemlig alt det, Lasse-Leif ikke må. Luske-Lise er Lasse-Leifs allerbedste ven
– det meste af tiden! Lasse-Leif har verdens sejeste samling på sit værelse. Han og Luske-Lise samler nemlig
på DET HELE. På perler, på sokker (der kun er en af), på kapsler, klistermærker, pinde og alt mulig andet. En
dag kommer mormor med en fin bog til Lasse-Leif. Den er fyldt med hvide firkanter. Nu kan han også samle
på dyremærker. Det er sådan nogle, man får, når man køber ind. Mor og far køber rigtig meget ind, så Lasse-
Leif får tonsvis af dyremærker, men han bliver desværre ved med at mangle isbjørnen … 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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