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godt. Men har du prøvet? Det har Villads fra Valby.

I Villads fra Valby laver en film kan du læse om den dag, hvor Villads og Frida låner Villads’ mors mobil for
at lave en film ude i badebassinet i haven. Det går også meget godt, indtil Villads kommer til at tabe den …
De korte bøger om Villads fra Valby er lette at læse - men de kan selvfølgelig også læses højt, hvis du gerne

vil høre nyt om Villads og ikke selv har lært at læse endnu.

Pressen skrev:

»Jeg har en stor kærlighed til " Villads fra Valby"-bøgerne, og Luna på 8 år har kastet sig over de to seneste
læs selv-bøger og opgavehæftet, der netop er udkommet. Alle tre er skønne at tage med på ferie og kan enten

læses og løses på turen eller bruges som adspredelse på en regnvejrsdag.« – Charlotte Højlund, Ude &
Hjemme

»To gode historier i det velkendte univers omkring Villads fra Valby. Dina Gellerts illustrationer understøtter
meget fint handlingerne … Villads' gå-på-mod minder om Ole Lund Kirkegaards udødelige persongalleri i fx
Lille Virgil eller Frode og alle de andre rødder eller Aakesons Vitello. De to titler er oplagte til anvendelse i

børnebiblioteket og i skolernes pædagogiske læringscentre.« – Karsten Boll, Lektør

»Min datter skal først lære at læse om et års tid, men vi er allerede ved at tyvstarte med Villads-bøgerne … At
bøgerne har et dansk særpræg er kun et plus. Jeg noterede især en splitterragende nøgen mor, der løber

brølende ud fra badet, da hun finder ud af, at hendes mobil er blevet tørret i mikrobølgeovnen. Der grinte jeg
højt sammen med min datter.« ****  – Simon Staun, Fyens Stiftstidende
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