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Villads fra Valby i 0.V Anne Sofie Hammer Hent PDF Villads fra Valby er færdig med børnehaven og klar til
at begynde i 0.v. Som altid møder Villads de nye udfordringer med ivrigt gå-på-mod, og han er helt klar til

fritidshjem og skolestart - men er skolen mon også klar til ham? I denne helt nye samling af sjove
Villads Valby-historier hører vi blandt andet om at stjæle, og om hvor mærkelige voksne kan være, om første
skoledag, om dinosaurer, om skolemælk, om tis, om drengefødselsdag og orker og lus. Og selvfølgelig også

om en meget nuttet baby!

 Pressen skriver:

»Villads fra Valby i 0. V er spændende og morsom underholdning for børn fra 4-8 år, der ved, hvor
interessant det er at finde en dinosaurknogle og grave videre efter hele skelettet … velegnede til højtlæsning

både for børn, der snart skal begynde i skole og for ungerne i de første klasser.«

- Bogvægten.dk

 

”Villads fra Valby i 0.V er en herlig bog. Med sit oplagte og børnevenlige sprog kan den ud over de sjove
historier være fin at bruge for en god snak og en afdramatisering af skolen og alt det nye der venter.”

- Børns hverdag

 

"Den er rigtig sjov - der sker så mange skøre ting, og det er jo ligesom mig, der også skal starte i 0. klasse."
August anbefaler i Vores Børn

 

 »… en moderne og københavnsk udgave af Emil fra Lønneberg.«

- KultuNaut.dk
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