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Lasse Flapøre. Min allerbedste ven Viveca L\u00e4rn Hent PDF Mimmi er otte år gammel og bare så

lykkelig. Hun har nemlig juleferie. Hendes bedste veninde Roberta er ude at rejse, så det er godt, at hendes
ven Lasse fra Nordsverige kommer på besøg. Lasses ører stritter en smule, men det synes Mimmi bare er sødt.

Men hendes klassekammerater Janna og Linda driller ham og kalder ham Flapøre. Det synes Mimmi er
tarveligt, for Lasse er hendes allerbedste drengeven. Viveca Lärn (f.1944) er én af de mest læste og

anerkendte svenske børnebogsforfattere i nyere tid. Hun har udgivet over 40 børnebøger og har modtaget
flere priser herunder den prestigefyldte Astrid Lindgrenpris. Bøgerne om Mimmi og Eddie er blandt hendes
mest kendte og læste børnebøger. Bøgerne om Mimmi er en sjov og spændende børnebogsserie til børn i 5-9
årsalderen. Serien handler om pigen Mimmi, der bor med sine forældre i Sverige. I bøgerne fortæller Mimmi

om sin hverdag, sin veninde Roberta og alle deres sjove oplevelser sammen. Alle bøgerne kan læses
selvstændigt.
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