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Villads fra Valby passer sig selv Anne Sofie Hammer Hent PDF Når Villads fra Valby skal passe sig selv, vil
han selvfølgelig gerne gøre det så godt som muligt. Men som alle der kender Villads ved, kan tiden hurtigt

komme til at føles lang, hvis man ikke finder på noget...

Villads fra Valby er syg. Det var han i hvert fald om natten, men nu hvor han har fået lov til at blive hjemme
sammen med far, har han det allerede meget bedre. Faktisk keder han sig og vil gerne ud at lege. Far synes
hellere, de skal tage en middagslur, men det gider Villads overhovedet ikke. Derfor aftaler de, at Villads skal

sidde lige så stille og spille på fars computer i en time, mens far sover til middag. Bare en time.

Men en time er lang tid, når man skal passe sig selv. Og især, når man som Villads er sulten - og rigtig god til
at få gode idéer...
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