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Villads fra Valby på sommerferie Anne Sofie Hammer Hent PDF Villads er færdig med nulte klasse og klar til
sommerferie. Han har rigtig mange ideer til, hvad han skal lave i ferien, men ofte viser det sig, at de voksne
slet ikke syntes, det var så god en idé. I Villads fra Valby på sommerferie kan du høre om en kanotur, der ikke
går helt som planlagt, og om hvorfor heliumballoner er så sjove. Du kan også høre om en meget stærk ost, om
vandkamp, træfældning og om, hvordan man laver sin egen is – men lige så meget om, hvordan man ikke

skal gøre det. Og så får du også svaret på, hvorfor Fridas mor ikke længere har så meget lyst til at hente Frida
inde hos Villads.

Pressen skriver:

»Endnu et pletskud fra Anne Sofie Hammer. En rigtig dejlig højtlæsningsbog der emmer af sommer og som er
fuld af den kendte Villads-charme.«

– Helle Laursen, Lektør

»Bogen er helt og aldeles skræddersyet som sommerferiehøjtlæsningsbog, især hvis ferien skal foregå inden
for landets grænser.«

**** – Karen Keinicke, Nordjyske Stiftstidende
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