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Lasse-Leif og ostemadsmonstret 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 … Hver aften får Lasse-Leif godnathistorie af far, men desværre
er bøgerne tit enormt kedelige og handler kun om bløde bamser og søde børn. Lasse-Leif vil hellere høre om
skeletter og vampyrer, og heldigvis kan Luske-Lise en masse uhyggelige historier, som hun fortæller, når far

har sagt godnat. Hun fortæller både om vilde varulve, savlende zombier, mugne mumier og megastore
monstre. Bagefter kan Lasse-Leif slet ikke sove. Og det er faktisk rigtig heldigt, for pludselig hører han en
mærkelig lyd inde fra stuen ... 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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