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VILLADS FRA VALBY er indlæst af Gianna Giacomello. Du kan selv vælge om du vil læse selv eller slå

højtlæsningsfunktionen til. Du kan også skifte mellem det ene og det andet, da oplæsningen kan sættes i gang
fra hvert sideskift.

I  Villads fra Valby bliver bange kan du læse om den dag, hvor Villads og Mads beslutter sig for at undersøge,
om det virkelig spøger i skolens kælder. Men så smækker døren, og de to drenge er helt alene i mørket...

Villads fra Valby LÆS SELV er lette at læse.

Bemærk at denne e-bog grundet tekniske omstændigheder er optimeret til Apples IOS system. E-bøgerne er
lavet i overensstemmelse med gældende standarder, men forlaget kan ikke yde teknisk bistand, hvis et device

ikke viser e-bogen korrekt.

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
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