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Villads fra Valby er indbrudstyv LYT&LÆS Anne Sofie Hammer Hent PDF Når Villads fra Valby får lov at
låne sin fars nøgle, gør han sig selvfølgelig umage for at passe rigtigt godt på den - men som alle, der kender

Villads ved, går det ikke helt, som han har tænkt sig.

En sommeraften får Villads overtalt Fridas forældre til at invitere til grillaften. Men da Villads og Frida vil
løbe hjem til Villads for at hente ketchup, træder Villads pludselig i en hundelort. Og så begynder det at gå

helt galt. For det er svært at løse mange problemer på en gang, og selvom man tænker sig grundigt om, så kan
man aldrig rigtig regne ud, om de voksne bliver sure eller glade.

Pressen skriver:

»Bogen er både sjov og eftertænksom, og så giver den et vidunderligt indblik i børnenes godhjertede og
fantasifulde univers.«

**** - Caroline Erritzsøe, Børn i byen

»De nye bøger om Villads er fuldt på højde med seriens øvrige titler. Historierne beskriver
hverdagssituationer, som børn vil genkende, og de er fortalt med humor og varme. De glade og livlige

tegninger passer rigtig fint til historierne […] De nye billedbøger kan varmt anbefales.«

- Lone Rahbek Christensen, Lektør
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