Lasse-Leif - byens bedste strømer
Kategori:

Tegneserier

Udgivet:

1. august 2017

ISBN:

9788771656527

Forlag:

Forlaget Alvilda

Forfatter:

Mette Finderup

Sprog:

Dansk

Lasse-Leif - byens bedste strømer.pdf
Lasse-Leif - byens bedste strømer.epub

Når Lasse-Leif bliver stor, vil han være politimand. Ikke bare en tilfældig en af slagsen, men DEN BEDSTE!
Derfor må han hellere begynde at øve sig allerede nu. Han får hurtigt ret godt styr på en masse regler i
trafikken, og så begynder han at finde på nye regler helt selv. Lasse-Leif bliver rigtig god til at bestemme både
derhjemme og ovre hos mormor og i børnehaven … men somme tider er det bare ikke nemt at være
politibetjent … 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! Bøgerne om
Lasse-Leif og Luske-Lise skildrer i børnehøjdede glæder og sorger, der optager mindre børn.
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