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I Villads fra Valby har vikar kan du høre om den dag, Villads' lærer er syg. Villads vil faktisk gerne høre efter,
hvad vikaren siger. Det går bare ikke særlig godt. De små 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.
Citat fra bogen: "I skolen er der regler. Dem skal man følge. Men man kan godt få skæld ud, selvom man
følger reglerne. Det ved Villads fra Valby. Han har selv prøvet det." Pressen skrev: »Min næsten 9 årige
medanmelder Tue fra 2. klasse kender Villads og har grinende fulgt med i Villads´ skøre påfund igennem
tiden og har selv læst de to aktuelle bøger. Han er ikke i tvivl, da han skal anmelde bøgerne: De er gode og
sjove! … Bøgerne er korte og lette at læse og har selvfølgelig ikke den samme dybde og detaljerigdom, som
højtlæsningsbøgerne har. Men det gør ikke noget. De fastholder og underholder den nye læsers interesse og
giver en god læseoplevelse.« — Jane Andersen, Bogblogger.dk »Oplagt anskaffelse til børnebiblioteker og
skolernes læringscentre. Kan fint bruges til oplæsning for indskolingen … Dina Gellerts illustrationer
understøtter på bedste vis handlingen.« — Karsten Boll, Lektør »Bøgerne, der er skrevet af Anne Sofie
Hammer og illustreret af Dina Gellert, er underholdende og skal nok holde den lille begynderlæser fanget fra
start til slut. Og er børnene endnu ikke begyndt at læse, kan de to nye bøger ligesom højtlæsningsbøgerne
»Villads fra Valby« og »Villads fra Valby i O. V« sagtens læses højt til stor fornøjelse.« — Jydske Vestkysten
»Villads fra Valby er et hit hos de fleste børn. I år er der kommet to nye bøger: " Villads fra Valby har vikar"
og " Villads låner en båd", og her er grin og god underholdning.« — Charlotte Højlund, Ude & Hjemme
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