
Lasses lange sommer
Hent bøger PDF

Anders Johansen
Lasses lange sommer Anders Johansen Hent PDF LASSES LANGE SOMMER er andet og sidste bind om
Lasse, der ved bogens afslutning fylder 6 år og dermed skal til at starte i skole. Lasse, der er den yngste og

måske nok bliver lidt forkælet af sine forældre, sender sine naive barneøjne ud over det danske
sommerlandskab mellem fjord og hav og ser samtidig noget, som den voksne læser aner som afslutningen på
en verden, der bliver så meget anderledes, når man starter i skolen. Lasses univers, som det præsenteres i
LASSES STORE VERDEN, synger på sidste vers, men endnu er der én lang sommer, der skal opleves med
alle dens glæder og sorger, forventninger, skuffelser og lærerige opdagelser. Det er en finurlig oplæsningsbog
for de 5-8-årige, men også en genopdagelse af et barndomsland for det ældre barn eller den voksne læser.
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