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Villads fra Valbys uhyggelige halloween LYT&LÆS Anne Sofie Hammer Hent PDF Det er Halloween, og
Villads og Amalie vil gerne ud og rasle. Men deres forældre kan slet ikke forstå, hvad der er det sjove ved

blod og økser og zombier og den slags. De synes, at det må være nok at klæde sig ud til fastelavn.

“Hvis der er små børn i nogen af de huse, hvor I ringer på, så tisser de da i bukserne af skræk”, siger Villads'
far. Men det er jo lige netop det, der er det sjove, synes Villads.

Heldigvis ender det med, at de får lov. Det er også rigtig sjovt. I hvert fald til at starte med. For som
sædvanlig, når det handler om Villads, så ender tingene lidt anderledes end forventet.

Bogen er indtalt af Gianna Giacomello og kan som udgangspunkt kun afspilles på iPad.

Pressen skriver:

»Villads fra Valbys uhyggelige halloween er helt gennemført hverdagsagtig på den skønne måde […] de
voksne må da også flere gange grine med, når de læser om disse situationer ud fra barnets perspektiv. Endnu

engang, stor klapsalve til Anne Sofie Hammer og Høst & Søn.«

– Caroline Erritzøe, Børn i byen

»I modsætning til temaer i tidligere tids børnebøger så lykkes det her søskendeparret at komme igennem med
deres plageri, og det er kendetegnende for moderne børnelitteratur: At den er på børnenes præmisser, og

forældrene kan ikke rigtigt regne med at få bistand til deres opdragelse. Til gengæld er bogens moral høj, og
Villads får en lille straf for at ønske, at han kan skræmme andre, så de tisser i bukserne. Dina Gellerts

illustrationer er som sædvanligt gode og udvider muligheden for forståelse af bogen.«

– Birte Strandby, Bogvægten

»Bogen er flot og rigt illustreret af Dina Gellert […] Historien er sød, underholdende og hyggelig. Små
Villadsfans kan sagtens være med, det er nemlig ikke så uhyggeligt, men faktisk langt mere hyggeligt.«  

– Jane Andersen, Bogblogger

»Jeg [er] vild med det.«  

– Josefine Piihl, Mitbogskab.dk

»Der er en dejlig humoristisk stemning i bogen, og selvom Villads er lidt en uheldig dreng, så er skildringen
af ham og familien også kærlig og solidarisk. Villads og hans søster er et par genkendelige og rare

bekendtskaber for mange børn.«

– Torben Bråe Olesen, Lektør
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